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2016–2017 MOKSLO METŲ KLAIPĖDOS RAJONO  

PLIKIŲ IEVOS LABUTYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

VEIKLOS PLANAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklos veiklos planas 2016–2017 mokslo metams sudarytas atsiţvelgus į strateginį 

mokyklos planą, įsivertinimo, standartizuotų testų rezultatus ir kitų tyrimų duomenis, 

bendruomenės poreikius ir mokyklos galimybes. 

2. Mokyklos veiklos planas 2016–2017 mokslo metams nustato metinius mokyklos 

tikslus bei uţdavinius, prioritetus ir priemones uţdaviniams įvykdyti. 

 

 

II.MOKYKLOS VIZIJA 

 

             3. Šiuolaikiška ir stipri Plikių miestelio pagrindinė mokykla, pasiţyminti savitais 

bruoţais, uţtikrinanti ugdymo kokybę, skatinanti visapusišką vaikų ir jaunuolių raidą, telkianti 

visų bendruomenės narių pastangas tobulinti ugdymą. 

 

 

III. MOKYKLOS MISIJA 

4. Įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir neformaliojo 

ugdymo programas; ugdyti dorą, sąmoningą, tautinę savimonę turinčią ir savo ateitį gebančią 

kurti asmenybę; burti mokyklos bendruomenę bendrų tikslų įgyvendinimui. 

 

 

                                  IV. MOKYKLOS FILOSOFIJA 

5. Mokykla – savęs įprasminimo buveinė. Kiekviena teisė – tai ir pareiga. Tobulėjimas 

– iniciatyva, ieškojimai ir kūryba. Laisvė – tai galimybė atsakingai formuoti savo asmenybę ir 

būti solidariam su mokyklos aplinka. Suvokti save kaip neatsiejamą tautos kultūros dalį. 

 

 

V. 2015–2016 MOKSLO METŲ MOKYKLOS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 

ANALIZĖ 

  
6. Darbuotojai. 



6.1.  Darbuotojų skaičius – 43, iš jų 27 pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai (0,75 

etato specialiojo pedagogo, 0,5 etato logopedo, 0,5 etato psichologo, 1 etatas socialinio 

pedagogo, 1 etatas mokytojo padėjėjo). 

6.2. Pirminėje darbovietėje dirbančių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų – 23. 

7. Mokiniai. 

7.1. Mokinių ir vaikų skaičius mokslo metų pabaigoje – 116. Mokinių skaičius klasių 

komplektuose: priešmokyklinio ugdymo grupėje – 9, 1 klasėje – 10, 2 klasėje – 12, 3 klasėje – 

20, 4 klasėje – 16, 5 klasėje – 6,  6 klasėje – 13, 7 klasėje – 8, 8 klasėje – 14, 9 klasėje – 7, 10 

klasėje – 7. Dviejose ikimokyklinio ugdymo grupėse – 35. 

7.2. Mokiniai atvyksta į mokyklą iš 17 kaimų. Mokykliniu autobusu atveţami 33 

mokiniai, parveţami namo – 48. Ryte 15 mokinių atveţa ,,UAB Laurėjas”, kuri laimėjo konkursą 

mokinių pavėţėjimui (specialusis reisas). 13 atvyksta 25-ojo maršruto autobusu. Pamokų 

pradţios dalis vaikų  laukia ne ilgiau kaip 30 min. 

7.3. Maţėja vaikų skaičius pagrindinio ugdymo pakopoje, didėja ikimokyklinio ugdymo 

grupėse, numatoma jungtinė 5-6 metų amţiaus vaikų grupė. 

8. Finansavimas.  

8.1. Finansavimo šaltiniai: Klaipėdos rajono savivaldybės biudţetas, mokinio krepšelis, 

spec. lėšos, kompensuojami nuompinigiai, parama ir  programos, nemokamas maitinimas.  

8.2. Mokinio krepšelio lėšos 2016 m. 

Mokinio 

krepšelis 

 (be 7 %) € 

Darbo 

uţmokestis ir 

socialinis 

draudimas € 

Kvalifikacija 

€ 

Vadovėliams ir 

mokymo 

priemonėms € 

Mokinių paţintinei 

veiklai ir 

profesiniam 

orientavimui € 

IKT 

diegimui ir 

naudojimui 

€ 

263854 257393 1522 3443 512 984 

 

8.3. Savivaldybės biudţeto lėšos, skirtos ugdymo aplinkai 2016 m. (pagal 2016 m. 

programos sąmatą). 

 

Darbo 

uţmokes

tis € 

Socialinis 

draudimas 

€ 

Mityba € Ryšių 

paslaugos 

€ 

Transporto 

išlaikymas 

€ 

Spaudiniai 

€ 

Kitos 

prekės € 

Iš viso: 

106800 33100 1500 1700 5100 200 700  

Komandi

ruotės € 

Ilgalaikio 

materialioj

o turto 

einamasis 

remontas € 

Kvalifika

cija € 

Komunali

nės 

paslaugos 

€ 

Kitos 

paslaugos 

€ 

Socialinė 

parama 

pinigais € 

 210900 

300 500 600 50200 2300 7900   

 



8.4. Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos 2016-04-28 sprendimu  

Nr. T11-169 padidinta savivaldybės biudţeto ilgalaikio materialiojo turto einamojo remonto 

sąmata – 3000,00 Eur, taip pat 2016-06-30 sprendimu Nr. T11-257 padidinta kitų prekių sąmata  

- 4500,00  Eur.  

8.5. Per 2015 m. gauta parama iš fizinių asmenų – 3295,00 Eur. Iš jų įsigyta darţeliui 

ţaidimų aikštelė ir namelis – 2200,00 Eur, tvoros statybos darbai – 370,00 Eur projektorius – 

315,00 Eur, smulkus ūkinis inventorius, taip pat inventorius sporto salei (įvairūs kamuoliai, 

šokdynės, gimnastikos lankai, svarmenys). 

8.6. GPM 2 % surinkta 1262,00 Eur uţ šias lėšas mokykla įsigijo klasėms vertikalias 

ţaliuzes, daugiafunkcinį kopijavimo aparatą, baldus buhalterijai. 

8.7 Taip pat mokykla gauna paramą iš švedų bendruomenės. Per 2015 m. gauta 1472,00 

Eur. Lėšos skiriamos mokyklos mokinių maitinimui, stovykloms, taip pat ūkiniam inventoriui ir 

kitoms paslaugoms. 

 9. Uţdavinių įgyvendinimas. 

9.1. uţdavinys. Taikyti veiksmingas pamokos vadybos praktikas, siekiant mokinių 

geresnių mokymosi rezultatų.   

 Uţdavinys dalinai įgyvendintas stiprinant teorinį ir praktinį pedagogų pasiruošimą, 

dalijantis patirtimi. Organizuoti seminarai mokykloje ,,Bendravimo įgūdţių lavinimas” 

(psichologė L. Šiaudvytytė), ,,Šiuolaikinės pamokos virsmas: struktūros modeliavimo, 

kompetencijų vertinimo ir metodų taikymo patirtis, siekiant mokinių geresnių mokymosi 

rezultatų” (lektorius matematikos mokytojas ekspertas V. Tamašauskas); mokytojai ir pagalbos 

mokiniui specialistai vyko į seminarus Klaipėdos rajono švietimo centre ir kitas kvalifikacijos 

kėlimo įstaigas. Dalyvauta 119-oje renginių. Vienam ţmogui vidutiniškai tenkančių 

kvalifikacijos dienų skaičius – 5.  

Įgyvendintos metodinės veiklos plane numatytos priemonės: suderinti teminiai ir 

ilgalaikiai planai, analizuoti standartizuotų testų, pagrindinio ugdymo pasiekimų ir kitų tyrimų 

rezultatai, parengtos rekomendacijos ugdymo turiniui tobulinti ir darbo kokybei gerinti; 

analizuoti trimestrų ir pusmečių rezultatai; aptarti lankyti seminarai; organizuotas olimpiadų 

turas mokykloje; neformaliojo švietimo programų projektų aptarimas; poreikio mokymo 

priemonėms tyrimas; organizuotas individualios mokinio paţangos stebėjimas (VIP) 5-10 

klasėse; metodiniuose pasitarimuose vyko gerosios patirties sklaida. Vaiko gerovės komisijos 

posėdţiuose buvo laiku priimami sprendimai dėl pagalbos mokiniams organizavimo (19 

posėdţių). Vykdytas pedagoginės prieţiūros planas (aplankyta ir aptarta 49 pamokos, 9 

renginiai).  

Standartizuotų testų  pasiekimai ţenkliai geresni uţ šalies tokio paties tipo mokyklų 

pasiekimus (vidurkis %):Standartizuotų testų pridėtinės vertės rodiklis tiek 4, tiek 8 klasėje  1.  

4 klasė 

Dalykai Matematika Skaitymas Rašymas Pasaulio 

paţinimas 

Mūsų 

mokykla 

54,7 55 59,7 60 

Šalies 47,4 41,4 57,4 46,3 

6 klasė 

Dalykai Matematika Skaitymas Rašymas 

Mūsų mokykla 48,7 52,3 36,3(ţemesnis) 

Šalies 38,3 50,6 37,7 



8 klasė 

Dalykai Matematika Skaitymas Rašymas Gamtos 

mokslai 

Socialiniai 

mokslai 

Mūsų 

mokykla 

56,5 61,6 57,9 47,5 60,4 

 

Šalies 41,9 38,5 41,6 44,5 12,1 

 

Standartizuotų testų pridėtinė vertė: 4  ir 6 klasėje 0,2; 8 klasėje 0,5. 

Panaudojant mokinio krepšelio ir papildomas lėšas nupirkti 3 kompiuteriai ir  2 

multimedijos projektoriai. 

Įgyvendintas profesinio orientavimo planas: ištirti mokinių poreikiai dėl profesijos 

pasirinkimo 5-10 klasėse, 9-10 klasių mokiniai lankėsi profesinėse mokyklose, dalyvavo atvirų 

durų dienose; organizuotos netradicinės veiklos, susitikimai su kitų profesijų atstovais, pamokas 

Mokytojo dienos proga vedė tėvai (pradinėse klasėse). Visi dešimtokai po mokyklos baigimo 

pasirinko jiems tinkamą tolimesnę veiklą, įstojo į profesines mokyklas.  

Įvyko 7 mokytojų tarybos posėdţiai, kuriuose analizuoti mokinių pasiekimai, 

standartizuotų testų rezultatai, aptarti stipresni ir silpnesni įsivertinimo rodikliai, numatytos 

priemonės mokinių raštingumo gerinimui, kitai pagalbai suteikti. Posėdţiuose skaityti 

pranešimai: ,,Ugdymo turinio ir metodų pritaikymas, atsiţvelgiant į mergaičių ir berniukų 

mąstymo ir psichoemocinius skirtumus” (A. Mizgiris) ,,Socialinis emocinis ugdymas 

mokykloje” (mokytoja Jolita Lukienė); ,,Alkoholio vartojimo epidemijos pasekmės” (direktorė 

Audronė Vaičiulienė), ,,Plačiojo įsivertinimo rezultatai” (A. Mizgiris).  

Bibliotekos darbuotojos teikė informaciją apie naujus leidinius, organizavo akcijas 

literatūros fondui praturtinti ir kt.  

Veiklos analizės metu nustatytos šios tobulintinos sritys: seminarų medţiagos 

pritaikymas, atvirų pamokų ir metodinių renginių organizavimas mokykloje, bibliotekos fondų 

atnaujinimas (lėšų šaltinių paieška), pamokų lankymo grafikas, mokinių raštingumo gerinimas, 

bendrų susitarimų vykdymas, reikalavimų mokiniams vieningumas, kvalifikacijos renginių ir 

pamokų tvarkaraščio derinimas.  

Dalyvauta miesto dalykinėse olimpiadose, įvairiuose konkursuose, sporto varţybose: 

atvirame tarptautiniame projekte ,,E-competition“,  tarptautiniuose konkursuose „Amber Star“ ir 

„Kalbų Kengūra“. technologijų olimpiadoje rajono etape Šarūnas Kazlauskas laimėjo 3 vietą; 

Kalbų kengūroje Edvinas Grakalskis ir Mantas Arnašius laimėjo Sidarbrinės kengūros diplomus, 

Irmantas Ţičkus ir Lukas Lukičiovas – Auksinės kengūros diplomus; Rūta Narvilaitė – 3 vieta 

meninio skaitymo konkurse; Erikas Balsevičius ir Gustė Kazlauskaitė tapo piešinių konkurso 

,,Gyvūnas – ţmogaus draugas” laureatais; 8-9 klasių mokinių grupė Respublikinio meninio 

projekto konkurso ,,Dailininko knyga” laureatais; 5-8 klasių komanda uţ pasirodymą 

respublikinėje konferencijoje ,,Paţink Lietuvos etnografinius rajonus” pelnė ekskursiją Maţosios 

Lietuvos keliais; merginų tinklinio komandai – 2 vieta rajone, vaikinų tinklinio komandai – 3 

vieta, mišri merginų ir vaikinų svarsčių kilnojimo komanda – 3 vieta; lengvosios atletikos 

varţybose 3 vietas laimėjo Gustė Kazlauskaitė ir Ramūnas Razma. 

Neformaliojo švietimo veikla labiausiai atsiskleidė per šiuos renginius: Mokslo ir ţinių 

diena, Tarptautinės Mokytojo dienos minėjimas, Kalėdinis vakaras, Pavasario mugė, aplinkos 

tvarkymo talka, Motinos diena, I. Labutytės gimtadienio bei mirimo dienos minėjimai, mokinių 

išvykos kartu su jų tėvais ir mokytojais, paţintinės dienos, šimtadienis, šv. Valentino diena, 

Uţgavėnės, Europos kalbų diena,  ,,Mano augintinis”, rudens šventės, tolerancijos, nerūkymo, 



AIDS dienų paminėjimai, Kalėdiniai renginiai, Advento rytas, ,,Nariuotakojai mokykloje”,  

Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, sausio 13-osios minėjimai, dailyraščio konkursas, Pavasario 

mugė (5-10 kl.), Kaziuko mugė (priešmokyklinio ugd. gr.), teatro diena, ,,Šviesoforo” konkursas, 

Motinos ir Šeimos dienos, Mėnuo be smurto, projektas ,,Amatų miestelis”, šimtadienis   

Daug dėmesio ir laiko skirta paţintinės veiklos įgyvendinimui – organizuotos 52   

išvykos(dalykinės, paţintinės, sportinės). 

9.2 uţdavinys. Įgyvendinti socialinio emocinio ugdymo programą. 

1 klasėje vykdoma programa ,,Įveikime kartu”, 2-4 klasėse – Olweus patyčių prevencijos 

programa, 5-10 klasėse – Lions quest programos ,,Paauglystės kryţkelės” ir ,,Raktai į sėkmę” 

moduliai.  

Vykdoma 1 ir 5 klasių bei naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimai, teikiamos 

rekomendacijos administracijai, mokytojams, klasių vadovams, tėvams. 

Įgyvendintos socialinio pedagogo, psichologo ir specialiojo pedagogo veiklos programos. 

Klasių vadovai stebėjo ugdytinių paţangą, informavo tėvus apie jų vaikų elgesį ir mokymąsi, 

kalbėjosi su ugdytiniais apie tolimesnio mokymosi perspektyvas ir asmenines galimybes. 

Mokiniams, baigusiems 10 klasę 8,6 vidurkiu, skiriama I. Labutytės vardo premija (100,00 Lt), 

organizuojamos paţintinės išvykos ir teikiami padėkos raštai gerai ir labai gerai baigusiems 

mokslo metus, puikiai lankiusiems pamokas, aktyviai dalyvaujantiems mokyklos veikloje.  

Atlikti tyrimai: pirmokų ir penktokų adaptacijos tyrimai, apklausos ,,Smurtas 

mokykloje”, ,,Mokyklos mikroklimatas”,  klasių valandėlės ,,Kas yra patyčios?”, ,,Kodėl vaikai 

atsisakė rūkyti”, ,,Saugumas buityje”, ,,Per cigaretę virš bedugnės”. 

Mokiniai dalyvavo mokslinėje konferencijoje   ,,Tolerantiška mokykla – saugi 

visuomenė”, jaunimo organizacijų šventėje ,,Auksinės lemputės”, projektų mugėje, projekte 

,,Kam to reikia” 

Tėvų švietimas ir konsultavimas. Visuotiniai tėvų susirinkimai: rugsėjo 1-sios, vasario 2 

d. – pranešimas ,,Vaiko sveikata” (R. Leonauskienė), susitikimas su ţolininke Janina Danieliene.  

Socialinė pedagogė ir psichologė vedė tėvystės mokymus; vyko klasių tėvų susirinkimai 

dalyvaujant mokyklos administracijai, vyko apsilankymai namuose (esant reikalui), tėvai 

dalyvavo organizuojamose mokyklos ir bendruomenės šventėse, vyko individualūs pokalbiai, 

dalyvavo Vaiko gerovės komisijos pasitarimuose, vyko į ekskursijas kartu su mokiniais.  

Mokyklos įvaizdţio ir viešųjų ryšių gerinimo buvo siekiama kuriant ir priţiūrint 

mokyklos erdves, aplinką, organizuojant budėjimą. Išleisti stendai Valstybinių švenčių progomis, 

viešinama informacija apie mokinių veiklą ir pasiekimus, atnaujinama informacija mokyklos 

svetainėje.  

Administracija ir pedagogai sėkmingai bendradarbiavo su Klaipėdos r. Pedagogų 

švietimo centru (kvalifikacijos kėlimo renginiai, patirties sklaida), švietimo skyriumi (veiklos 

analizė ir koregavimas, prioritetų nustatymas, veiklos planų sudarymas ir jų įgyvendinimas), 

Visuomenės sveikatos biuru  (higienos kontrolė, švietimas sveikatos ir higienos klausimais, 

maitinimo kokybės prieţiūra, paţymų tikrinimas, individualios konsultacijos sveikatos 

klausimais), Kretingalės seniūnija (parama šeimoms), Plikių SPC (mokinių sveikatos prieţiūra), 

UAB ,,SAKUONA“, Kristianstado Švedų – lietuvių bendruomene ir kt. 

Tiriant mokinių savijautą mokykloje ir išanalizavus standartizuotų testų pridėtinės vertės 

rodiklius 4 ir 6 klasėse nustatyti neigiami mokyklos klimato ir patyčių situacijos rodikliai. 

Vienas svarbiausių pasiekimų mokinių sveikatos stipinimo sityje – mokykloje nėra 

rūkančių mokinių. 

 



  

VI. VEIKLOS PLANO TIKSLAS, UŢDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS 

ĮGYVENDINTI 

 

10. Įgyvendindami mokyklos 2015–2019  metų strateginio plano prioritetą  “ugdymo 

kokybės ir socialinio-emocinio saugumo gerinimas” ir atsiţvelgdami  į mokyklos veiklos 

įsivertinimo, veiklos stebėsenos, standartizuotų testų, PUPP, kitų tyrimų ir mokinių paţangos 

pasiekimų rezultatus bei išvadas, 2016–2017 m. m. sieksime kiekvieno mokinio asmeninės 

paţangos telkiant išteklius ugdymo aplinkai modernizuoti ir sudarant sąlygas sveikam 

emociniam ugdymo(si) klimatui. 

11. Uţdaviniai. 

11.1. Gerinti kiekvieno mokinio ugdymo(si) rezultatus. 

11.2. Pritaikyti ir modernizuoti ugdymo aplinką, atsiţvelgiant į mokinių poreikius. 

11.3. Įgyvendinti socialinio emocinio ugdymo programą. 

12. Mokyklos veiklos plano tikslui ir uţdaviniams įgyvendinti numatytos priemonės 

plano prieduose, kurios yra neatskiriamos mokyklos veiklos plano dalys: 

12.1. Mokyklos tarybos veiklos panas, 1 priedas; 

12.2. Mokytojų tarybos veiklos planas, 2 priedas; 

12.3. Direkcinių pasitarimų planas, 3 priedas; 

12.4. Pedagoginio darbo prieţiūros planas, 4 priedas 

12.5. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos veiklos planas, 5 

priedas; 

12.6. Mokytojų metodinės tarybos veiklos planas, 6 priedas; 

12.7. Socialinio pedagogo veiklos planas, 7 priedas; 

12.8. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas, 8 priedas; 

12.9. Mokyklos bibliotekos veiklos planas, 9 priedas; 

12.10. Profesinio orientavimo veiklos planas, 10 priedas; 

12.11. Pailgintos dienos grupės veiklos planas, 11 priedas; 

12.12. Darbo su mokyklos bendruomene ir sociokultūrine aplinka veiklos planas, 12 

priedas; 

12.13. Specialiojo pedagogo, logopedo veiklos planas, 13 priedas; 

12.14. Psichologės veiklos planas, 14 priedas; 

12.15. Mokinių prezidentūros veiklos planas, 15 priedas; 

12.16. Sveikatos prieţiūros veiklos planas, 16 priedas; 

12.17. Priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos planas, 17 priedas; 

12.18 Ikimokyklinio ugdymo 1 grupės veiklos planas, 18 priedas; 

12.19. Ikimokyklinio ugdymo 2 grupės veiklos planas, 19 priedas; 

.  
 

VII. LAUKIAMAS REZULTATAS 

13. Uţdavinių įgyvendinimas. 

 

Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

13.1.  Pirmas uţdavinys: gerinti kiekvieno mokinio ugdymo(si) rezultatus. 

  



90 % 10 klasės mokinių PUPP rezultatai 

teigiami. 

100 % 10 mokinių PUPP rezultatai teigiami. 

Standartizuotų testų rezultatai atitinka rajono ir 

šalies tokio paties tipo mokyklų rezultatų 

vidurkį. 

Standartizuotų testų rezultatai aukštesni uţ 

rajono ir šalies tokio paties tipo mokyklų 

rezultatų vidurkį. 

90-95 % mokinių trimestrų ir pusmečių 

įvertinimai teigiami (paţangūs). 

100 % mokinių trimestrų ir pusmečių 

įvertinimai teigiami (paţangūs). 

60 % mokyklos mokinių pasiekia individualią 

paţangą per mokslo metus  

80-90 % mokyklos mokinių pasiekia 

individualią paţangą per mokslo metus 

5 % mokinių dalyvauja rajono, šalies 

olimpiadose, konkursuose ir laimi prizines 

vietas 

8-10 % mokinių dalyvauja rajono, šalies 

olimpiadose, konkursuose ir laimi prizines 

vietas 

20 % mokinių parodo savo išskirtinius 

gebėjimus  kurioje nors sričių per „Talentų 

šou“ pasirodymą. 

30 % mokinių parodo savo išskirtinius 

gebėjimus  kurioje nors sričių per „Talentų 

šou“ pasirodymą. 

13.2. Pritaikyti ir modernizuoti ugdymo aplinką, atsiţvelgiant į mokinių poreikius. 

Dauguma mokytojai geba ir veiksmingai taiko 

IKT priemones ugdymo procese. 

Visi mokytojai geba ir veiksmingai taiko IKT 

priemones ugdymo procese. Kyla mokinių 

mokymosi motyvacija, gerėja pasiekimai. 

Modernizuoti uţsienio kalbų, technologijų 

(įsigyti nauji baldai ir atnaujinta virtuvės 

įrangą) ir socialinių mokslų kabinetai. 

Modernizuoti uţsienio kalbų, socialinių 

mokslų, technologijų (įsigyti nauji baldai ir 

atnaujinta virtuvės įrangą), lietuvių k. ir 2 

pradinių klasių kabinetai, aktų salė. 

Įrengtas lauko aikštynas Įrengta lauko aikštynas ir sutvarkyta aplinka 

aikštyno prieigose  

Atnaujinamos sukurtos edukacinės erdvės, 

stendai, mokyklos internetinis puslapis. 

Papildomai sukuriamos 2-3 edukacinės erdvės, 

atnaujinamas mokyklos internetinis puslapis, 

stendai, visi mokytojai ir 70% tėvų aktyviai 

įsijungia į mokyklos Facebook paskyrą (teikia 

pasiūlymus, komentuoja mokyklos gyvenimo 

įvykius, renginius). 

 

13.3. Įgyvendinti socialinio emocinio ugdymo programą. 

Visų klasių mokiniai  ir mokytojai dalyvauja 

socialinio emocinio ugdymo programose, 

mokykloje jaučiasi saugūs, laisvi (reikšti savo 

nuomonę, bendrauti ir pan.) ir orūs.   

Visų klasių mokiniai  ir mokytojai dalyvauja 

socialinio emocinio ugdymo programose, 

mokykloje jaučiasi saugūs, laisvi (reikšti savo 

nuomonę, bendrauti ir pan.) ir orūs.   

Į socialinio emocinio ugdymo programą 

aktyviai įsijungia mokinių tėvai (globėjai), 

dalykų mokytojai, mokyklos personalas 

5 ir 7 klasėje pagerėja mokyklos mikroklimato 

ir patyčių situacijos rodikliai (palyginus su 

2015-2016 m. standartizuotų testų ir kitų 

tyrimų rezultatais 4 ir 6 klasėse) 

Visose, o ypač 5 ir 7, klasėse ţenkliai pagerėja 

mokyklos mikroklimato ir patyčių situacijų 

rodikliai  

 

.                                                                                                                                                                       



 

VIII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 
14. Planui įgyvendinti skiriamos lėšos iš savivaldybės biudţeto, valstybės biudţeto 

specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio)  ir  paramos lėšos. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Programos įgyvendinimo prieţiūrą vykdys mokyklos direktorius, vyriausias 

buhalteris ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui. 

16. Uţ programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui. 

____________________ 

Pritarta 2016-08-31 

Mokyklos tarybos posėdyje, 

protokolas Nr. V6-3 

Klaipėdos r. Plikių I. 

Labutytės 

pagrindinės mokyklos 

2016–2017 m. m. veiklos 

plano 

1 priedas 
 

MOKYKLOS TARYBOS POSĖDŢIŲ PLANAS 

Mokyklos tarybos veiklos tikslas – padėti įgyvendinti mokyklos veiklos tikslus ir 

uţdavinius. 

Veiklos 

uţdaviniai 

Priemonės  Data Laukiamas rezultatas 

Skatinti 

mokyklos 

bendruomenės 

narių 

bendravimą, 

siekiant 

pagerinti 

ugdymo ir visos 

mokyklos 

veiklos kokybę; 

kurti saugią ir 

estetišką  

Mokyklos tarybos posėdis (Nr. V6-1): 

1. Dėl mokyklos tarybos veiklos 

programos sudarymo. 

2. Dėl   mokyklos vidaus tvarkos 

taisyklių. 

3. Dėl 2016-2017 m. m. 

mokyklos ugdymo plano. 

4. Dėl priemonių mokinių 

raštingumui gerinti. 

 

08-31 Numatytos veiklos kryptys, 

susipaţinimas su 

dokumentais 

 

 



mokyklos 

aplinką 

  

Mokyklos tarybos posėdis (Nr. V6-2): 

1. Dėl 2016-2017 m. m. 

mokyklos veiklos plano. 

2. Dėl neformalaus ugdymo. 

3. Dėl mokyklos aplinkos 

tobulinimo. 

 

  

09-30 

 

Geresnė ugdymo kokybė ir 

mokyklos aplinkos 

kūrimas 

Efektyvinti 

ugdymą, 

tobulinti 

mokyklos 

aplinką 

Mokyklos tarybos posėdis (Nr. V6-3): 

1. Dėl išorės vertinimo rezultatų 

analizės. 

2. Dėl einamųjų reikalų. 

 

12-16 Aptarti išorės vertinimo 

rezultai. mokyklos veiklos 

tobulinimo kryptys ir 

galimybės 

Kurti projektus, 

gauti papildomą 

finansavimą; 

bendradarbiauti 

su neformalaus 

ugdymo 

teikėjais; 

apsvarstyti 

uţsakomus 

spaudinius 

Mokyklos tarybos posėdis (Nr. V6-4): 

1. Dėl vasaros stovyklų, projektų 

kūrimo ir įgyvendinimo. 

2. Dėl pageidaujamų uţsakyti 

spaudinių sąrašo aptarimo. 

3. Dėl mokinių spintelių 

įsigijimo. 

 

04-06 

 

Dalyvavimas projektų 

konkurse, papildomų lėšų 

pritraukimas, įvairesnės 

veiklos stovyklose 

organizavimas. 

Spaudinių sąrašo 

patvirtinimas. 

 

Organizuoti 

pagalbą 

šeimoms ir jų 

vaikams; 

bendradarbiauti 

su seniūnijos 

socialiniais 

darbuotojais 

Mokyklos tarybos posėdis (Nr. V6-5): 

1. Dėl probleminių mokinių 

elgesio aptarimo, 

priemonių numatymo. 

2. Dėl apsilankymo šeimose 

(grafiko sudarymas, 

poveikio priemonių 

aptarimas). 

 Efektyvios pagalbos 

mokiniui ir jo šeimai 

organizavimas. 

 

Aptarti 

mokyklos 

veiklos sritis 

2017–2018 m. 

Mokyklos tarybos posėdis (Nr. V6-6): 

1. Dėl mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo duomenų 

pristatymo ir mokyklos veiklos 

08-24 Siūlymai mokyklos veiklos 

tobulinimui. 

Pritarimas ugdymo ir 



m.; sudaryti 

mokyklos 

tarybos veiklos 

planą 

 

tobulinimo. 

2.  Dėl 2017–2018 m. m. ugdymo 

plano aptarimo. 

3.  Dėl 2017–2018 m. m. 

mokyklos veiklos plano 

aptarimo.  

4. Dėl Mokyklos tarybos veiklos 

plano sudarymo. 

veiklos planams. 

Mokyklos tarybos veiklos 

planas. 

 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė Aiva Raišuotienė 

__________________________ 

 

             

              Klaipėdos r. Plikių I. Labutytės 

                  pagrindinės mokyklos 

                  2016– 2017 m. m. veiklos plano 

                  2 priedas 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŢIŲ PLANAS 

Mokytojų tarybos veiklos tikslas – švietimo politikos įgyvendinimas, ugdymo proceso 

rezultatų analizė ir jų panaudojimas ugdymo efektyvinimui 

Veiklos uţdaviniai Priemonės  Atsakingas Data Laukiamas 

rezultatas 

1 2 3 4 5 



 

 

Akcentuoti ugdymo 

metodų įvairovės ir 

efektyvumo, jų 

taikymo 

sistemingumo 

reikšmę,  pasidalinti 

patirtimi. 

Išanalizuoti I-ojo 

trimestro ugdymo 

rezultatus, priimti 

nutarimus dėl 

mokinių paţangos 

gerinimo 

 

 

 

Mokytojų tarybos posėdis 

(Nr.V7-1): 

 

1. Dėl I-ojo trimestro 

ugdymo 

proceso analizės. 

2. Dėl pranešimo „SEU 

įgyvendinimas: vaikai, 

tėvai, mokyklos 

darbuotojai  

3. Dėl einamųjų reikalų 

 

 

A. Mizgiris 

 

V. Vilkaitė  

 

 

A.Vaičiulienė 

 

12-08   

Mokytojai 

pamokose 

taikys 

įvairesnius 

ugdymo 

metodus, 

gerės 

ugdymo 

kokybė ir 

vaikų 

individuali 

paţanga 

 

Mokytojų tarybos posėdis 

(Nr.V7-2):  

 

1. Dėl I-ojo pusmečio 

ugdymo pasiekimų 

pradinėje pakopoje. 

2. Dėl einamųjų reikalų.  

 

 

A. Mizgiris 

 

 

 

 

01-26 

 

 

 

 

 

Situacijos 

analizė ir 

įvertinimas, 

geresnis 

mokinių 

poreikių 

tenkinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

  

Aptarti ugdymo ir 

įsivertinimo 

rezultatus, pateikti 

siūlymus veiklos 

tobulinimui  

Mokytojų tarybos posėdis 

(Nr.V7-3):  

1. Dėl išorės vertinimo 

rezultatų analizės ir jų  

Panaudojimo mokyklos 

veiklos tobulinimui. 

2. Dėl einamųjų reikalų. 

 

 

 

A.Vaičiulienė 

A.Mizgiris 

02-17 Aptarti išorės 

vertinimo 

rezultatai, 

Numatytos  

veiklos 

tobulinimo 

gairės, 

priemonės 



Mokytojų tarybos posėdis 

(Nr.V7-4): 

 

1. Dėl II-ojo trimestro 

ugdymo  

proceso analizės. 

2. Dėl pranešimo ,,Jo 

didenybė – metodas“.  

3. Tyrimo rezultatai, 2-3 

ugdymo metodų pristatymas. 

Dėl einamųjų reikalų. 

4. Dėl mokyklos veiklos 

įsivertinimo. 

 

 

 

 

 

A.Vaičiulienė 

 

 

 

 

 

 

A.Mizgiris 

 

  

 

 

03-13  

 

Rezultatų 

panaudojimas 

ugdymo 

tobulinimui, 

aiški IKT 

panaudojimo 

situacija, 

siūlymai 

veiklos 

planavimui 

Mokytojų tarybos posėdis 

(Nr.V7-5): 

1. Dėl 10 klasės mokinių 

pagrindinio ugdymo 

programos baigimo. 

2. Dėl 10 klasės mokinių 

apdovanojimo. 

 

 

 

A.Vaičiulienė 

06-14  

 

Aptarti mokytojų 

ataskaitas, numatyti 

ugdomosios veiklos 

tobulinimo kryptis. 

Nustatyti mokyklos 

veiklos prioritetus ir 

tikslus  

2017–2018 m. m. 

 

 

 

Mokytojų tarybos posėdis 

(Nr.V7-6): 

1. Dėl II-ojo pusmečio 

ugdymo pasiekimų 

pradinėje pakopoje. 

2. Dėl einamųjų reikalų. 

 

A.Mizgiris 

 

 

 

06-03 Situacijos 

analizė ir 

įvertinimas, 

geresnis 

mokinių 

poreikių 

tenkinimas 

ateinančiais 

mokslo 

metais 

 

Mokytojų tarybos posėdis 

(Nr.V7-7): 

1. Dėl III-ojo ir metinio 

trimestrų ugdymo  

proceso analizės. 

2. Dėl standartizuotų testų 

rezultatų analizės. 

3. Dėl įsivertinimo rezultatų 

pristatymo. 

4. Dėl bibliotekos veiklos 

 

A.Mizgiris 

 

 

 

 

 

T.Zaksienė 

 

06-12 

  

Bus 

identifikuotos 

stipriosios ir 

silpnosios 

veiklos sritys, 

priimti 

tinkami 

sprendimai 



ataskaitos. 

5. Dėl socialinio pedagogo 

veiklos ataskaitos. 

6. Dėl specialiojo pedagogo 

veiklos ataskaitos. 

7. Dėl 2016-2017 m. m. 

ugdymo plano projekto. 

 

 

E.Stanienė 

 

J.Petkevičiūtė 

A.Mizgiris 

 Aptarti mokytojų 

ataskaitas, numatyti 

ugdomosios veiklos 

tobulinimo kryptis. 

Nustatyti mokyklos 

veiklos prioritetus ir 

tikslus  

2017–2018 m. m 

 

Mokytojų tarybos posėdis 

(Nr.V7-7): 

1. Dėl 2015–2016 m. m. 

mokyklos veiklos 

analizės. 

2. Dėl dalykų mokytojų 

ataskaitų apie mokiniams 

skirtų papildomų darbų 

atlikimą. 

3. Dėl metodinės veiklos 

ataskaitos. 

4. Dėl Vaiko gerovės 

komisijos veiklos 

ataskaitos. 

5. Dėl 2016-2017 m. m. 

ugdymo plano ir 

mokytojų darbo krūvio. 

 

 

A.Vaičiulienė 

 

A.Mizgiris 

 

A.Mizgiris 

 

A.Mizgiris 

 

 

 

 

 

08-30 

 

Situacijos 

analizė ir 

įvertinimas. 

aiškūs 

mokyklos 

veiklos 

prioritetai 

2016–2017 

m. m. 

 

Direktorė Audronė Vaičiulienė 

 

              Klaipėdos r. Plikių I. Labutytės 

                  pagrindinės mokyklos 

                  2016– 2017 m. m. veiklos plano 

                  3 priedas 

 

DIREKCINIŲ PASITARIMŲ PLANAS 

 

Direkcinių pasitarimų tikslas – garantuoti sistemingą ir gerą įvairių mokyklos padalinių 

bendradarbiavimą ir veiklos tobulinimą. 

 

Eil. Veiklos Priemonės Data Atsakingas 



Nr. uţdaviniai 

1 Uţtikrinti 

sklandţią veiklą 

mokslo metų 

eigoje  

 

Įgyvendinti 

norminių 

dokumentų 

reikalavimus. 

Sudaryti 

optimalius 

veţiojimo 

maršrutus. 

Panaudoti gautas 

lėšas, pagerinti 

aplinką. 

 

1. Dėl 2011-2012 m. m. direkcinių 

pasitarimų plano. 

2. Dėl kabinetų ir kitų patalpų 

paruošimo naujiems mokslo 

metams. 

3. Dėl naujų darbuotojų 

supaţindinimo su mokyklos 

nuostatais, vidaus darbo 

taisyklėmis, pareigybių 

aprašymais, darbo instrukcijomis. 

4. Dėl mokinių veţiojimo (maršrutų 

papildymas, mokinių skaičiaus 

numatymas). 

5. Dėl naujų baldų ikimokyklinei 

grupei ir valgyklos inventoriaus 

įsigijimo (papildomai gautos 

lėšos). 

 

 

08-23 A.Vaičiulienė 

 

 

K. Eglynas 

 

 

 

 

 

A. Vaišys 

 

 

K. Eglynas 

 

  

 

2 Suderinti darbo 

grafikus. 

 

Organizuoti 

aplinkos 

tvarkymą. 

Vykdyti viešųjų 

pirkimų įstatymą. 

1. Dėl darbo grafikų (biblioteka, spec. 

pedagogas, psichologas, 

ikimokyklinio ugdymo grupės). 

2. Dėl aplinkos tvarkymo prie naujai 

rengiamų sporto aikštelių. 

3. Dėl viešųjų pirkimų įstatymo 

vykdymo (konsultacijų 

organizavimas).  

 

09-05 A.Vaičiulienė 

 

 

K. Eglynas 

3 Patikrinti, ar visi 

darbuotojai ir 

mokiniai laiku 

pasitikrino 

sveikatą; tobulinti 

valgyklos veiklą 

1. Dėl mokinių ir darbuotojų 

sveikatos tikrinimo dokumentų.  

2. Dėl valgyklos darbo (trūkumų 

šalinimas pagal tikrinimo aktą). 

Pasiskirstymo pareigomis 

aptarimas. 

 

09-22 R. Leonauskienė 

 

V. Venskienė  

A.Vaičiulienė 

 

4 Tobulinti pagalbą 

mokiniams 

atliekant namų 

darbus, 

uţtikrinant 

prieţiūrą. 

Tinkamai 

eksploatuoti turtą 

1. Dėl pailgintos dienos grupės 

veiklos (lankomumas, priemonės, 

vaikų pavėţėjimas). 

2. Dėl mokyklinio autobuso 

prieţiūros, dokumentacijos 

tvarkymo, lėšų panaudojimo). 

 

09-22 A. Vaičiulienė 

A. Šapalienė 

 

 

K. Eglynas 

A. Vaišys 

 

5 Kontroliuoti lėšų 

panaudojimą, 

1. Dėl finansinės ir ūkinės veiklos 

įsivertinimo ir planavimo. 

10-11  

B. Jucienė 



didinti veiklos 

efektyvumą, 

pastebėti 

teigiamus 

poslinkius 

2. Dėl technologijų ir dailės kabineto 

aprūpinimo ugdymo priemonėmis. 

3. Dėl bendradarbiavimo su 

Kristianstado švedų-lietuvių 

bendruomene. 

A.Vaičiulienė 

K. Eglynas 

 

A. Vaičiulienė 

6 Vykdyti turto 

apskaitą. 

Uţtikrinti saugią 

aplinką 

 

 

1.  Dėl metinės inventorizacijos   

2.  Dėl ţaibosaugos sistemos 

atnaujinimo 

3.  Dėl civilinės saugos mokymų datos 

derinimo (teorinės dalies visiems 

darbuotojams). 

11-05 A.Vaičiulienė 

K. Eglynas 

 

 

 

7 Sudaryti lėšų 

sąmatas, prašyti 

papildomų lėšų 

1. Dėl sąmatų sudarymo 2017 

metams. Poreikis papildomoms 

lėšoms nustatyti (nauji suolai ir 

apšvietimas dailės kabinete, suolai 

pradinėms klasėms, ţoliapjovė). 

Anksčiau savivaldybei teiktų 

prašymų ir gautų atsakymų 

aptarimas. 

 

12 

mėn. 

B. Jucienė 

A. Vaičiulienė 

8 Nustatyti poreikį 

mokymo 

priemonėms. 

Laiku archyvuoti 

dokumentus. 

Skatinti tėvus 

laiku atsiskaityti. 

 

Ieškoti papildomų 

lėšų šaltinių. 

1.  Dėl poreikio mokymo 

priemonėms išaiškinimo.  

2. Dėl dokumentų archyvavimo 

(atsiskaitymas pagal dokumentų 

registrą). 

3. Dėl tėvų atsiskaitymo uţ vaikų 

maitinimą ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse. 

4. Dėl 2 proc. lėšų rinkimo. 

01-03 K. Eglynas 

 

 

 N. Survilienė 

 

B. Jucienė 

 

A. Vaičiulienė 

9 Aptarti 

problemas, 

pastebėti 

teigiamus 

poslinkius.  

1.  Dėl pagalbinio personalo darbo 

(patalpų ir aplinkos prieţiūros 

įsivertinimas). 

2. Dėl mokyklinio autobuso 

dokumentacijos, kuro likučių 

tikrinimas. 

3. Dėl viešųjų pirkimų įstatymo 

vykdymo (dokumentų tikrinimas, 

veiklos aptarimas). 

02-23 A.Vaičiulienė 

 

  

K. Eglynas 

 

10 Tobulinti 

bendradarbiavimą 

 

1. Dėl pasiūlymų mokyklos tarybai, 

tarpininkaujant tarp mokyklos ir 

šeimų. 

2. Dėl bendradarbiavimo su sveikatos 

prieţiūros specialiste (veiklos 

įgyvendinimo sėkmės, mokinių 

poreikiai, papildomi renginiai). 

 03-24 A.Vaičiulienė 

A. Mizgiris 

 

R. Leonauskienė 

A. Vaičiulienė 



 

11 Organizuoti  

vadovėlių ir 

mokymo 

priemonių 

uţsakymą. 

Aptarti PUPP 

vykdymo ir 

organizavimo 

tvarką, sudaryti 

komisijas. 

   

1. Dėl vadovėlių ir mokymo 

priemonių uţsakymo (pagal ištirtą 

poreikį ir nustatytus prioritetus). 

 

 

2. Dėl Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo 

organizavimo ir vykdymo (tvarkos 

aptarimas, komisijų sudarymas). 

04-04  T. Zaksienė 

 

 

 

 

A. Mizgiris 

A. Vaičiulienė 

 

12 Kontroliuoti tėvų 

atsiskaitymą, 

panaikinti skolas. 

 

Organizuoti 

vasaros poilsio 

stovyklas 

  

1. Dėl tėvų atsiskaitymo uţ vaikų 

maitinimą ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse.  

 

2. Dėl vaikų vasaros poilsio stovyklų 

(sąrašų sudarymas, programos 

aptarimas, bendradarbiavimas su 

tėvais, apmokėjimas, maitinimas). 

 

05-05 B. Jucienė 

A. Vaičiulienė 

 

 

L. Kyguolytė 

A. Vaičiulienė 

13 Suplanuoti 

vasaros darbus, 

tobulinti 

mokyklos aplinką, 

vaikų ugdymą 

1.  Dėl pagalbinio personalo veiklos    

birţelio-rugpjūčio mėnesiais (aplinkos 

prieţiūra, patalpų remontas, autobuso 

paruošimas). 

2.  Dėl ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo veiklos 

aptarimo, numatant kitų mokslo metų 

veiklos prioritetus. 

06-16 K. Eglynas 

 

 

 

A.Vaičiulienė 

I. Šakinienė 

Z. Kavarzienė 

A.Šapalienė 

A. Raišuotienė 

 

Direktorė Audronė Vaičiulienė 

__________________ 

  

 2

016–2017 m. m. Klaipėdos r.  

    

Plikių Ievos Labutytės 

    

pagrindinės mokyklos veiklos plano 



    

4 priedas 

 

 

PEDAGOGINIO DARBO PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

1. Tikslas: stebėti, analizuoti  ir vertinti mokytojų, grupių auklėtojų, neformaliojo ugdymo 

mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokinių veiklą, siekiant mokyklos strateginio plano, ugdymo 

plano, metinių veiklos uždavinių įgyvendinimo. 

2. Uždaviniai: 

 2.1. Nustatyti, ar mokiniams yra sudarytos tinkamos sąlygos ir galimybės įgyti mokymo 

programose numatytas kompetencijas. 

 2.2. Įvertinti, kaip vykdomos atskiros mokymo programos. 

 2.3. Teikti pagalbą pedagogams, prižiūrėti, kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagoginę veiklą 

reglamentuojantys dokumentai. 

 2.4. Teikti siūlymus mokytojams dėl ugdymo efektyvinimo, vertinti jų veiklą. 

 2.5. Skleisti pažangias ugdymo proceso bei jo organizavimo formas ir gerąją patirtį. 

 

 

Eil. 

Nr. 

PRIEŽIŪROS 

TIKSLAS 

TIKRINIMO 

OBJEKTAS 
LAIKAS ATSAKINGAS 

PRIEŽIŪROS 

FORMA 

KUR BUS 

APTARTA 

1.  Mokyklos veiklos 

tikslų 

įgyvendinimas 

1.Ilgalaikių 

mokomųjų dalykų 

planų ugdymo 

programų 

derinimas 

3. Klasių 

auklėjamieji planai 

4. Neformalaus 

09 

mėn. 

A. 

Vaičiulienė 

A. Mizgiris 

 

Visuminis 

inspektavimas 

Metodiniame 

pasitarime 

2016-09-30 



ugdymo planai 

2.  Mokyklos 

dokumentacijos 

pildymo 

reikalavimų 

vykdymas 

Grupių dienynai, 

e-dienynas, 

mokinių asmens 

bylos 

10 

mėn. 

01 

mėn. 

06 

mėn. 

A. Mizgiris 

A. 

Vaičiulienė 

 

 Individualiai 

3.  Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

vaikų adaptacijos 

problemos, 

pasiekimai 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

pedagogė A. 

Raišuotienė 

 

10  

mėn. 

A. Mizgiris 

A. Petrulienė 

Teminis 

inspektavimas 

Vaiko gerovės 

komisijoje 

4.  Pirmokų ir 

penktokų 

adaptacija 

mokykloje 

1. Pirmos klasės 

mokiniai, 

mokytoja R. 

Stanienė 

2. Penktos klasės 

mokiniai, J. 

Lukienė 

 

10 

mėn. 

 

 

A. Petrulienė 

A. Mizgiris 

 

 

Teminis  

inspektavimas 

Metodinėje ir 

mokytojų 

tarybose 

5.  Mokytojų, 

ketinančių įgyti 

aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją 

praktinės veiklos 

stebėjimas ir 

aptarimas 

Pamokų, renginių 

stebėjimas. 

Veiklos 

dokumentų 

analizė. 

11 

mėn. 

A. 

Vaičiulienė 

A. Mizgiris 

  

6.  Mokinių rašto 

kultūra (mokinių 

sąsiuvinių, 

pratybų ir kitų 

rašto darbų 

tikrinimas) 

1–10 klaės 10 

mėn. 

11 

mėn. 

02 

mėn. 

A. Mizgiris 

E. Stanienė 

  



7.  Pagalbos 

teikimas 

specialiųjų 

poreikių 

mokiniams 

pamokų metu 

1–4 klasės 

5–10 klasės 

11 

mėn. 

02 

mėn. 

A. Mizgiris 

J. 

Petkevičiūtė 

 

Teminis  

inspektavimas 

Individualiai ir 

Vaiko gerovės 

komisijoje 

8.  Skaitymo ir 

rašymo įgūdžių  

tikrinimas 

2–4–6–8  klasių 

mokiniai 

01 

mėn. 

A. Mizgiris Aktyvusis 

inspektavimas 

Metodiniame 

pasitarime 

9.  Aktyvių metodų 

taikymas dalykų 

pamokose 

5–10 klasės 12 

mėn. 

01 

mėn. 

02 

mėn. 

A. 

Vaičiulienė 

A. Mizgiris  

Teminis  

inspektavimas 

Metodiniame 

pasitarime 

10.  Ikimokyklinio 

ugdymo grupių 

vaikų 

lankomumas 

Grupių dienynai 11, 01, 

03 

mėn. 

A. 

Vaičiulienė 

 

Žvalgomasis 

inspektavimas 

Individualiai 

11.  Mokinių 

pasiekimų lygis 

Standartizuoti 

testai 2, 4, 8 

klasėse ir PUPP 10 

klasėje: 

bandomieji darbai 

 

02 

mėn. 

 

A. Mizgiris 

 

 

Aktyvusis 

inspektavimas 

Metodiniame 

pasitarime 

 

12.  Pailgintos dienos 

grupės veiklos 

organizavimas 

1. Grupės veiklos 

stebėjimas 

2. Grupės 

dienynas 

3. Mokinių 

lankomumas 

12, 03 

mėn. 

A. 

Vaičiulienė 

 

Teminis 

inspektavimas 

Individualiai 

13.  Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

vaikų brandumas 

mokyklai    

 1. Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

ugdytiniai. 

2. Projektas ,,Aš 

04 

mėn. 

 

A. Petrulienė 

A. Mizgiris 

 

Aktyvusis 

inspektavimas 

Pradinių klasių 

metodinėje 

grupėje 



 būsimasis 

pirmokas“ 

05 

mėn. 

14.  Mokinių  

saviraiškos, 

kūrybiškumo 

ugdymas 

 Neformalaus 

ugdymo 

užsiėmimų 

stebėjimas 

a) 1–4 klasėse 

b) 5–10 klasėse 

12, 01, 

04 

A. 

Vaičiulienė 

A. Mizgiris 

 

Teminis 

inspektavimas 

Metodiniame 

pasitarime 05 

15.  Mokinių 

individualios 

pažangos 

stebėjimas ir 

analizė 

5–10 klasės 10, 03 A. 

Vaičiulienė 

A. Mizgiris 

Klasių 

vadovai 

Individualūs 

pokalbiai 

Individualiai 

16.  Mokinių 

pasiekimų lygis, 

pasiruošimas 

mokytis 

dalykinėje 

sistemoje 

1. Pamokų 

stebėjimas 4 

klasėje 

2. Projektas ,,Aš 

būsimasis 

penktokas“ 

04 

mėn. 

A. Mizgiris Teminis 

inspektavimas 

Metodiniame 

pasitarime  

17.  Klasės auklėtojų 

veikla  

Programų 

vykdymas  

Per 

mokslo 

metus 

A. Mizgiris Žvalgomasis 

inspektavimas 

Individualiai  

18.  IT panaudojimas 

įvairių dalykų 

pamokose 

Registracija, 

dalykų pamokos 

Per 

mokslo 

metus 

A. 

Vaičiulienė 

Teminis 

inspektavimas 

Individualiai 

19.  Specialioji 

pedagoginė 

pagalba 

Specialiojo 

pedagogo-

logopedo veikla, 

mokinių 

pasiekimai 

Per 

mokslo 

metus 

A. Mizgiris Teminis 

inspektavimas 

Individualiai 

20.  Gabių ir 

talentingų vaikų 

ugdymas 

Mokyklinių 

olimpiadų grafiko 

vykdymas, 

Per 

mokslo 

metus 

A. Mizgiris Teminis 

inspektavimas 

Metodiniame 

pasitarime  



mokinių 

pasiekimai 

21.  Bibliotekos veikla Dokumentacijos 

tvarkymas, 

renginiai 

Per 

mokslo 

metus 

A. 

Vaičiulienė 

Žvalgomasis 

inspektavimas 

Individualiai 

22.  Socialinė 

pedagoginė 

pagalba 

Socialinio 

pedagogo veikla ir 

mokinių 

dalyvavimas 

socialinėje veikloje 

Per 

mokslo 

metus 

A.Mizgiris Teminis 

inspektavimas 

Individualiai 

23.  Socialinė pagalba Dokumentacijos 

tvarkymas, 

renginiai 

Per 

mokslo 

metus 

A. 

Vaičiulienė 

Žvalgomasis 

inspektavimas 

Individualiai 

 

3. Priežiūros rezultatų analizė aptariama individualiai, rezultatai svarstomi Mokytojų 

tarybos posėdžiuose, Metodinės tarybos posėdžiuose, Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose ir 

pasitarimuose. 

 

Direktorė Audronė Vaičiulienė 

 

  

Klaipėdos r. Plikių I. Labutytės 

pagrindinės mokyklos 

2016–2017 m. m. veiklos plano 

5 priedas 

 

 

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS  

KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS  

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  atestacijos tikslai: didinti atsakomybę uţ 

ugdymo rezultatus bei profesinį tobulėjimą, skatinti mokytoją ir pagalbos mokiniui specialistą tobulinti 

savo kompetencijas; sudaryti sąlygas siekti karjeros ir įgyti kompetencijas bei praktinę veiklą atitinkančią 

kvalifikacinę kategoriją, skatinti materialiai.  



Eil. 

Nr. 

Veikla   Data Atsakingas 

1 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos komisijos posėdis (Nr.V3-1): 

1.  Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų veiklos aptarimo (J. 

Kazlauskienės ir E. Šiaulio).  

2. Dėl perspektyvinės atestacijos 

programos. 

12-27 

9.00 

      A.Vaičiulienė 

2 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos komisijos posėdis (Nr.V3-2): 

1. Dėl prašymų leisti atestuotis 

svarstymo. 

2. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų veiklos aptarimo. 

 

06–13 

9.00 

      A.Vaičiulienė 

 

Direktorė Audronė Vaičiulienė 

_______________________ 

Klaipėdos r. Plikių I. 

Labutytės 

pagrindinės mokyklos 

2016–2017 m. m. veiklos 

plano 

6 priedas 

 

 

MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS. 

1.  Tikslas. Padėti mokytojams siekti geresnės ugdymo kokybės, teikiant metodinę 

pagalbą ir dalijantis gerąja patirtimi. 

2. Uţdaviniai: 

2.1. teigiamos  mokinių  mokymosi  motyvacijos  skatinimas tobulinant pamokos 

metodiką. 

2.2. mokymo  procese  plačiau  ir  tikslingiau  naudoti  IKT,  kitas  mokymo  

priemones, taikyti aktyviuosius mokymo metodus. 

2.3. Per visų dalykų pamokas akcentuoti mokinių rašto kultūrą. 



2.4. organizuoti efektyvią pagalbą skirtingų gebėjimų mokiniams, atsiţvelgiant į jų 

poreikius. 

 

3. Veikla.  

 

Priemonės Data Atsakingi asmenys Laukiami 

rezultatai 

Geroji patirtis 

Atvirų veiklų 

(neformaliojo švietimo, 

renginių, pamokų) 

vedimas ir aptarimas 

Per mokslo metus Dalykų mokytojai Stebėtos atviros 

veiklos, 

aptarta jų eiga, 

vedimo metodika, 

išsakyti 

pastebėjimai, 

pasiūlymai. 

Metodinės pagalbos 
teikimas mokytojams – 
„Kolega kolegai“. 

Per mokslo metus Įvairių dalykų 

mokytojai 

Gerosios patirties 

sklaida. 

Mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimas (seminarai, 

konferencijos, mokymai) 

Per mokslo metus A. Mizgiris Gerosios patirties 
sklaida, mokytojų 
profesinės 
kompetencijos 
augimas. 

Metodinė tiriamoji, analitinė veikla. 

Ilgalaikių, neformaliojo 

ugdymo, klasių vadovų 

teminių planų aptarimas 

ir suderinimas 

Iki spalio 1 d. A. Mizgiris Suderinti teminiai ir 
ilgalaikiai planai, 
atitinkantys 
Bendrųjų 
programų 
reikalavimus bei 
metodinės tarybos 
posėdţio metu 
priimtoms 
nuostatoms. 

Mokyklos veiklos 

įsivertinimo tikslų, 

krypčių, metodų, 

instrumentų aptarimas ir 

derinimas. Rezultatų 

analizė 

Vasario mėn. 

Birţelio mėn. 

Metodinė taryba Numatomos 
tobulinimo sritys. 
Įsivertinimo 
rezultatai 
panaudojami 
ugdymo kokybei 
gerinti. 

Standartizuotų testų, 

PUPP  rezultatų analizė 

Rugsėjo mėn. 

Birţelio mėn. 

Metodinė taryba Išsiaiškinti 
veiksniai, 
lemiantys mokinių 

atliktų konkrečių 

uţduočių 

sėkmingumą ar 

nesėkmes. 



Parengtos 

rekomendacijos 

ugdymo turiniui 

tobulinti bei darbo 

kokybei gerinti. 

Mokinių individualios 

paţangos sistemos 

aptarimas, pritaikymas 

2016–2017 m. m. 

Spalio mėn. Metodinė taryba  Atskirų mokinių 

paţanga ir 

pasiekimai suteiks 

informacijos 

planuojant mokinių 

ugdymą pagal jų 

gebėjimus bei 

poreikius. 

I,II, III trimestro ir I ir II 

pusmečių rezultatų 

analizė 

Gruodţio, sausio 

kovo, birţelio mėn. 

Metodinė taryba, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Įvertintos mokinių 

dalykinės ţinios ir 

gebėjimai, priimti 

spendimai 

rezultatams gerinti 

Naujų dokumentų 

projektų svarstymas, 

pasiūlymų teikimas 

Per mokslo metus Metodinė taryba Pateikti pasiūlymai, 
parengti veiklos 
tobulinimo 
dokumentai. 

Naujos metodinės 
literatūros, lankytų 

seminarų, kursų apţvalga 

ir aptarimas. 

Per mokslo metus Metodinė taryba Gerosios patirties 
sklaida, 
darbo kokybės 

gerinimas. 

 

 

 

Mokymai. Renginių organizavimas  

Mokyklos pedagogų 

bendruomenės paţintinės 

edukacinės išvykos. 

Spalio mėn. 

Birţelio mėn. 

A. Vaičiulienė Pedagogų tarpusavio 
ryšių stiprinimas. 
Naujų patirčių 
įgijimas ir 
pritaikymas ugdymo 
procese. 

Kvalifikacijos 

tobulinimo seminarai-

mokymai  

mokytojams 

informacinių 

technologijų 

naudojimo ugdymo  

procese ir ugdymosi  

aplinkos kūrimo  

kompetencijoms  

 

Rugsėjo mėn. 

Sausio mėn. 

A. Vaičiulienė 

E. Šiaulys 

Mokytojai įgyja 
ţinių kaip tikslingai 
parinkti ir panaudoti  
IKT priemones 
ugdymo procese   



Pranešimas „Socialinio 

emocinio ugdymo 

programos 

įgyvendinimas: 

pasiekimai ir lūkesčiai 

Vasario mėn. V. Vilkaitė Mokytojai įgys  
reikiamų 
kompetencijų 
įgyvendinant 
socialinio emocinio 
ugdymo programą 

Dalykinių metodinių 

savaičių organizavimas: 

Lietuvių kalbos savaitė  

Tiksliųjų mokslų savaitė 

Uţsienio kalbų savaitė 

Gamtos mokslų savaitė 

Socialinių mokslų 

savaitė 

 

 

 

Lapkričio mėn. 

Sausio mėn. 

Rugsėjo mėn. 

Balandţio mėn. 

Kovo mėn. 

A. Mizgiris, dalykų 

mokytojai 

Įvairesnė ugdomoji 
veikla. Mokinių 
motyvacijos 
kėlimas. 

Prisidėjimas prie 
didţiųjų 
mokyklos renginių 

organizavimo. 

Pagal renginių planą Metodinė taryba, 
dalykų mokytojai 

Bendradarbiavimo 
ugdymas 

Olimpiadų ir konkursų 
mokyklinių turų 

rengimas. Mokinių 

ruošimas, rajoniniams ir 

respublikiniams turams. 

Per mokslo metus Dalykų mokytojai Organizuotas 
olimpiadų 
mokyklinis turas, 

išaiškinti gabiausi 

mokiniai. Jie 

ruošiami kitiems 

olimpiadų etapams. 

Planų rengimas, derinimas ir aptarimas 

Mokyklos mėnesio 
veiklos planavimas 

Kiekvieno mėnesio 
paskutinę savaitę 

Metodinė taryba Perţiūrimas 
mokyklos veiklos 
planas, 
atsiţvelgiama į 
naujus pasiūlymus ir 
tikslingai 
suplanuojama 
mokyklos mėnesio 
veikla. 

Teminių ilgalaikių, 
neformaliojo ugdymo 

planų, programų dermės 

analizė ir aptarimas. 

Rugpjūčio-rugsėjo 
mėn. 

Metodinė taryba Laikysis vieningų 
susitarimų ir bendrų 

reikalavimų. 

 Metodinės tarybos 
veiklos plano 2016–2017 
m. m. sudarymas ir 
aptarimas. 

Rugpjūčio-rugsėjo 
mėn. 

Metodinė taryba Sudaromas  
metodinės 
tarybos veiklos 

planas atsiţvelgiant 

į mokyklos mokslo 

metų veiklos tikslus 

ir uţdavinius 



 Neformaliojo švietimo, 
projektų programų  

2016- 

2017 m. m. aptarimas. 

Rugsėjo mėn. Metodinė taryba Suderinami 
programose 
numatyti renginiai ir 
projektai 

Kita veikla 

Reikalingų mokymo 
priemonių aptarimas, 

pageidavimų ir 

pasiūlymų teikimas bei 

uţsakymas. 

Gruodţio mėn. Metodinė taryba Įsigytos reikalingos 
mokymo priemonės 

 

4. Metodinės tarybos veikla konkretinama rengiant mokyklos mėnesio planą. 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris 
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SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Socialinio pedagogo veikla 
Metodai 

Data Rezultatas 

1 Individualus darbas su mokiniais ir jų 

tėvais 

Individualūs ir grupiniai pokalbiai su mokiniais, 

esant reikalui su jų tėvais (globėjais), su mokyklos 

bendruomene, vaikų teisių apsaugos darbuotojais 

bei pagalbos centrais; problemų sprendimai, 

mokinių stebėjimas pamokų, pertraukų ir 

popamokinės veiklos metu, informacijos 

Nuolat  Surinkta stebėjimų metu medžiaga padės 

darbui su vaiku, sprendžiant jam iškilusias 

problemas, padės lengviau įsilieti į mokyklos 

bendruomenės pilnavertį gyvenimą. 

Mokykloje bus pastoviai renkama 

informacija apie esančius ir atsirandančius 

rizikos grupės moksleivius. Bus glaudus 



kaupimas apie rizikos grupės vaikus. bendradarbiavimas su tėvais, mokyklos 

bendruomene ir visuomeninėmis įstaigomis 

2 Darbas su vėluojančiais ir mokyklos 

nelankančiais mokiniais, priežasčių 

aiškinimasis  

Pokalbiai su nelankančiais mokyklos ir nuolat 

vėluojančiais mokiniais. Lankomumo suvestinių 

pildymas. Priežasčių ir problemų išsiaiškinimas ir 

pagalba jas sprendžiant. 

Nuolat  Nelankančių mokyklos ir vėluojančiųjų 

skaičiaus mažinimas. 

3 Mokinių lankymas namuose Susipažinti su mokinio gyvenimo sąlygomis. 

Pokalbiai su jų tėvais ar globėjais, iškilusių 

problemų sprendimas. 

Esant 

reikalui 

Pokalbiai su mokinio artimaisiais, sukaupta 

medžiaga padės geriau suprasti vaiką, jam 

padėti morališkai ir materialiai. 

4 Mokinių elgesio stebėjimas pamokų ir 

pertraukų metu 

Mokinio elgesio stebėjimas ir fiksavimas, blogo 

elgesio pamokų ir pertraukų  metu išsiaiškinimas, 

pagalba klasei ir mokytojui. 

Esant 

reikalui 

Išsiaiškinus blogo elgesio pamokų ir 

pertraukų metu priežastis ir būdus kaip jas 

panaikinti, pagerės mokymosi kokybė ir 

drausmė. 

5 Dalyvavimas pedagogų taryboje Patirties pasidalinimas, problemų sprendimo 

būdų aptarimas. 

Kartą per 

mėnesį 

Kolektyvinis darbas  

6 Tiriamoji ir analitinė veikla Anketos. Apklausos. Matematinė statistinė 

lyginamoji analizė. 

Esant 

reikalui 

Anketos, apklausos matematinę statistinę 

analizę pateikti MT posėdyje. 

7 Laisvalaikio organizavimas Konkursai. Viktorinos. Renginiai. 

„Tolerancijos diena“, „Tarptautinė nerūkymo 

diena“, „Savaitė be patyčių“, „Gegužė – mėnuo 

be smurto prieš vaikus“, „Kalėdų vakaras“, Šv. 

Valentino diena,  

„Vaikų gynimo diena“, Balandžio 1-osios pokštai, 

sporto šventės, „Talentų šou 2017“ pradinėms ir 

vyresnėms klasėms. 

Akcijos: „Gerumo“, „Diena be rūkymo“, 

„Tvarkingas vadovėlis“, „Nevėluok!“, „Nedelsk“. 

Visus 

mokslo 

metus 

Laisvalaikio organizavimas, mokinių 

užimtumas, skatinimas siekti geresnių 

mokslo ir elgesio rezultatų. Psichotropinių 

medžiagų vartojimo prevencija . Mokinių 

užimtumas, sveikos gyvensenos ugdymas. 

Tolerancijos, užuojautos, pagarbos žmogui 

skiepijimas. Skiepyti toleranciją kitų tautų 

kultūrų atžvilgiu. 

Ugdyti tautinę savimonę, vertybines 

nuostatas, atsakomybę už lietuvių tautos 

etnokultūrinio paveldo išsaugojimą. 

8 Kvalifikacijos kėlimas Domėtis naujovėmis, socialinio pedagogo darbo 

specifika. Seminarai. Metodiniai užsiėmimai. 

Konferencijos. 

Nuolat  Padės geriau organizuoti darbą, turtins 

žinias, darbo patirtį. 

9 Paskaitos klasės valandėlėms Bendradarbiavimas su mokytojais. Pokalbiai pagal 

iškilusias problemas (klasių auklėtojų 

pageidavimu) ir įvairias situacijas. 

Nuolat Bendradarbiavimas su mokytojais ir klasių 

auklėtojais padės geriau pažinti vaikus ir jų 

šeimas 



10 Susirinkimai tėvams Pranešimai. Bendradarbiavimas su tėvais Esant 

reikalui 

Pokalbiai problemų sprendimui arba 

informacijai perteikti; pokalbiai prašant 

klasės auklėtojui, mokyklos administracijai 

11 Susirinkimai klasių auklėtojams Bendradarbiavimas, patirties sklaida  Esant 

reikalui 

Komandinis darbas, problemų sprendimas 

12 Projektų rašymas ir vykdymas Prevencinis darbas Visus 

mokslo 

metus 

„Amatų miestelis“, „Tegyvuoja gyvenimas“ 

13 Socialinės paramos organizavimas Esant galimybei, organizuoti socialinę paramą bei 

labdarą sunkiai materialiai gyvenantiems 

mokiniams 

Esant 

reikalui 

Padės išspręsti dalį problemų, pagerinti 

mokinių buitį 

14 Nemokamo maitinimo organizavimas, 

priežiūra (SPIS) 

Maitinimo tabelių tvarkymas kiekvieną dieną, 

pinigų užsakymas 

Nuolat  Užtikrins mokinių sveikatingumą 

15  Vaiko gerovės komisijos posėdžiai Padėti įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, šalinti 

mokyklos nelankymo priežastis, užtikrinti 

veiksmingą mokinių ugdymąsi ir mokymąsi, 

sudaryti prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir 

pilietinei brandai 

Kartą per 

mėnesį ir 

reikalui 

esant 

Padės mokinių ugdymuisi, mokymuisi ir 

lankomumui. Padės sudaryti prielaidas 

pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei 

brandai 

16 Bendradarbiavimas su sveikatos 

priežiūros specialiste 

Paskaitos, viktorinos, konkursai, pokalbiai, stendo 

medžiaga 

Nuolat Sveiko gyvenimo būdo propagavimas, 

asmens higienos ugdymas 

17 Bendradarbiavimas su specialiąja 

pedagoge 

Problemų sprendimas, žinių apie mokinį 

kaupimas 

Nuolat  Padės geriau suteikti reikiamą pagalbą bei 

pažinti vaiką  

18 Bendradarbiavimas su mokyklos 

psichologe 

Problemų sprendimas, žinių apie mokinį 

kaupimas 

Nuolat Padės geriau suteikti reikiamą pagalbą bei 

pažinti vaiką 

19 Bendradarbiavimas su mokyklos dienos 

grupės auklėtoja 

Problemų sprendimas, žinių apie mokinį 

kaupimas 

Nuolat Padės geriau suteikti individualią  pagalbą 

vaikui 

20 Bendradarbiavimas su darželio 

auklėtojomis 

Ţinių apie vaikus kaupimas Nuolat Padės geriau paţinti būsimus mokinukus 

ir jų šeimas 

21 Programos „Smurto ir seksualinės 

prievartos prieš vaikus prevencija“ 

vykdymas 

Tikslai: 

-suteikti vaikams galimybę drąsiai kalbėti, jeigu jie 

patiria smurtą ir seksualinę prievartą, 

-užtikrinti, kad vaikai pažintų savo kūną ir žinotų 

IV klasės 

valandėlių 

metu 

Užtikrins tinkamą bendravimą su smurtą 

patyrusiais vaikais 



artumo ribas, 

-užtikrinti, kad tėvai būtų labiau pasirengę 

apsaugoti savo vaikus. 

22 Dalyvavimas Lions Quest gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programoje “Paauglystės 

kryžkelės” ir „Raktai į sėkmę“ 

Vykdyti pozityviąją prevenciją. 

Ugdyti asmenybę ir formuoti gyvenimo 

įgūdţius. 

Kelti akademinius pasiekimus per socialinį ir 

emocinį mokymąsi. 

Skatinti mokymąsi per savanorystę. 

Nuolat Priekabiavimo problemų sprendimai. 

Ţalingų įpročių, elgesio krizių 

prevencija. Bendruomeniškumo 

ugdymas. Socialinių ir emocinių mokinių 

mokymas. 

 

23 Prevencinė veikla Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija 

Prekybos žmonėmis prevencija 

Savižudybių prevencija 

Sveikos gyvensenos prevencija 

Visus 

mokslo 

metus 

Padės ugdyti sveiką gyvenimo būdą. 

Užtikrins turiningą laisvalaikio praleidimą, 

skatins vaikus mąstyti, kurti ateities planus. 

Užkirs kelią galimybėms susidaryti rizikos 

grupėms. 

24 Darbas su rūkančiais mokiniais Prevenciniai pokalbiai, įspėjamieji raštai, 

nuobaudos 

Nuolat Padės kontroliuoti netinkamo elgesio 

mokinius 

25 Darbas su mokiniais, kurių tėvai išvykę į 

užsienį 

Individualūs pokalbiai, socialinių įgūdžių 

ugdymas, pagalba bei kontrolė 

Visus 

mokslo 

metus 

Padės vaikams įgyti socialinių įgūdžių (jei 

tokių nebuvo), padės laiku užkirsti kelią 

netinkamam mokinio elgesiui 

26 Socialinių įgūdžių ugdymo programa  I -  

IV klasių mokiniams „Priklausymas 

grupei“ 

Socialiai atstumtų vaikų užsiėmimai -

„Priklausymas grupei“, individualūs pokalbiai, 

bendradarbiavimas su Dienos grupės mokiniais 

Visus 

mokslo 

metus 

Padės vaikams geriau pažinti save, savo 

draugus, padės socializuotis mokyklos 

bendruomenėje. Socialinis emocinis 

ugdymas 

27 Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas V – IX 

klasių mokinių grupei 

Socialinių ir bendravimo įgūdžių lavinimui Visus 

mokslo 

metus 

Padės mokiniams priimti teisingus 

sprendimus ir spręsti problemas; kūrybiškai 

ir kritiškai mąstyti; bendrauti su individais ir 

visuomene; pažinti save; būti empatiškam; 

valdyti emocijas ir įveikti stresą. 

28 Bendradarbiavimas su kitomis 

institucijomis 

Vaiko gynimo teisių inspekcija, Gargždų policijos 

prevencijos skyrius, apylinkės inspektorius, 

seniūnijų socialinės darbuotojos, Gargždų globos 

ir rūpybos skyrius ir kt. 

Esant 

reikalui 

Padės kaupti informaciją, geriau pažinti vaiką 

ir jį supančią aplinką, užtikrins efektyvesnę 

pagalbą 

29 Nesimokančių vaikų ir mokyklos 

nelankančių mokinių informacinės 

sistemos tvarkymas NEMIS 

Tvarkyti, stebėti ir analizuoti duomenis apie 

nesimokančius vaikus. 

Visus 

mokslo 

metus 

 



30 Nacionalinis projektas „Kam to reikia?!“ Tai  - gyvosios teorijos pamokos mokiniams, kurių 

metu praktikai įtraukiami į profesinę savanorystę 

mokykloje, o moksleiviai skatinami kurti, mokytis 

ir tikėti savimi 

Esant 

reikalui 

Žinių suteikimas ir pamokų paįvairinimas 

31 Mokyklos mokinių prezidentūros 

priežiūra 

Skatinti mokinių savivaldą, pilietines iniciatyvas, 

ugdyti atsakomybės ir pareigos jausmą 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Padės gerinti mokinių savivaldą, glaudesnį 

bendradarbiavimą. 

32 Socialinė pilietinė mokinių veikla Kiekvienas mokinys per mokslo metus privalo 

socialinei pilietinei veiklai skirti: 5-6 kl. – 15 

valandų, 7-10 klasės – 20 valandų 

Visus 

mokslo 

metus 

Savanoriškos veiklos skatinimas 

 

33 Konkursas „Šauniausia klasė“ Skatins laikytis mokyklos taisyklių Visus 

mokslo 

metus 

Atsakingas mokyklos lankymas, nevėlavimas 

į pamokas, tvarkinga uniforma ir vadovėliai, 

aktyvus dalyvavimas olimpiadose ir 

renginiuose 

34 Nemokamo maitinimo priežiūra  Švedų-lietuvių bendruomenės parama Gavus 

paramą 

Pagalba sunkiai besiverčiančioms šeimoms, 

bet negaunančioms nemokamo maitinimo 

35 Projektų rašymas Respublikos, rajono ir mokyklos mastu Visus 

mokslo 

metus 

Mokinių užimtumas, saviraiškos skatinimas 

36 Socialinio emocinio ugdymo darbo grupės 

narė 

Pažangos vertinimas  Visus 

mokslo 

metus 

 

37 Dalyvavimas konferencijose Pranešimų skaitymas Visus 

mokslo 

metus 

Vaikų paruošimas ir pačios dalyvavimas 

 

38 Klaipėdos rajono socialinių pedagogų 

metodinio būrelio pirmininkė 

Planų rašymas, veiklos priežiūra Visus 

mokslo 

metus 

Veiklos ataskaitų ruošimas 

39 „Tėvystės įgūdžių mokymai“ Mokymai tėvams Visus  

mokslo 

metus 

Kartu su mokyklos psichologe 

 

 



 

 

So

cialinė pedagogė 

metodininkė 

Edita Stanienė 
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VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

1. Tikslas:  
Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios 

vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

2. Uţdaviniai: 
2.1. Vykdyti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, LR Švietimo įstatymus, LR 

administracinius teisės pažeidimų kodeksus, kitus dokumentus, susijusius su žalingų įpročių 

prevencija. 

2.2. Kurti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius bei skatinti mokinių tėvų ir 

mokyklos bendradarbiavimą per mokinių savivaldos organizacijas, klasių veiklą. 

2.3. Suteikti mokiniams, jų tėvams reikalingų žinių, įtvirtinti įgūdžius bei gebėjimus, padėti priimti 

sprendimus dėl rūpinimosi jų pačių gerbūviu.  



2.4. Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, maksimaliai 

pasinaudoti fizinėmis, protinėmis ir socialinėmis galiomis, organizuoti socialinę veiklą pradinio, 

pagrindinio ugdymo pakopose.  

2.5. Ugdyti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi, supažindinant su savęs vertinimo, teisių gynimo 

ir konfliktų valdymo metodais per pilietinio, dorinio ugdymo bei kitus mokomuosius dalykus, 

neformalųjį ugdymą.  

2.6. Teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų mokymosi 

poreikių. 

 

 3.Veikla 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritis Data 

Atsakingi 
Pastabos 

1. Priemonės veiksmingai vykdyti vaiko minimalią prieţiūrą  

1.1 

Vaiko gerovės komisijos 

(toliau VGK) veiklos analizė 

ir planavimas, atsiskaitymas 

mokyklos bendruomenei. 

Rugsėjis, 

birţelis 
VGK  

1.2 

Sąlygų sudarymas 

mokytojams dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose, siekiant įgyti 

daugiau kompetencijų dirbant 

su socialinę atskirtį ir kitų 

problemų turinčiais mokiniais. 

Per mokslo 

metus 
A. Mizgiris  

1.3 
Mokyklos lankymo kontrolė. 

Kiekvieną 

dieną 

E. Stanienė, 

Klasių vadovai 
 

1.4 
Vaiko gerovės komisijos 

posėdţiai kiekvieno mėnesio 

pirmą ketvirtadienį. 

1 kartą per 

mėnesį 
A. Mizgiris  

1.5 

Mokinių ir mokytojų 

visuotiniai susirinkimai 

kiekvieno mėnesio pirmą 

pirmadienį. 

1 kartą per 

mėnesį 
A. Vaičiulienė  

2. Priemonės dėl teisės paţeidimų ir mokyklos nelankymo 

2.1 

Mokinių saugumo pamokose, 

mokyklos renginiuose bei 

diskotekose užtikrinimas. 

Per mokslo 

metus 

 

 

 



Klasės vadovai 

2.2 

Naujų projektų, skirtų žalingų 

įpročių prevencijai, mokinių 

socializacijai bei sveikai 

gyvensenai ugdyti, kūrimas ir 

organizavimas. 

Per mokslo 

metus 

 

 

VGK, klasių vadovai 

 

2.3 
Pašalinių asmenų patekimo į 

mokyklą kontrolė 

Per  

metus 

Budinčioji ir dienos 

budintys mokytojai 

 

2.4 

Mokinių supažindinimas su 

saugaus eismo taisyklėmis, 

siekiant saugaus kelio į mokyklą ir 

į namus, su mokyklos vidaus darbo 

tvarkos taisyklėmis, mokinių 

pareigomis ir teisėmis 

pasirašytinai. Saugaus elgesio 

instruktažai mokinių atostogoms. 

Rugsėjo, 

lapkričio, 

gegužės mėn. 

 

A. Mizgiris 

Klasių vadovai 

 

 

2.5 

Mokinių ir jų tėvų supažindinimas 

su vaiko minimalios ir vidutinės 

priežiūros įstatymu bei 

atsakomybe dėl mokyklos vidaus 

darbo tvarkos taisyklių pažeidimų. 

Lapkričio 

mėn. 

Klasių vadovai  

 

3. Priemonės tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai 

3.1 

Didaktinės priemonės: vykdoma 

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa”. 

Per mokslo 

metus  

Dalykų mokytojai, klasių 

vadovai 

 

3.2 

Mokinių, jų tėvų, bendruomenės 

narių susitikimai su specialistais 

(per mokyklos renginius, akcijas, 

projektus) 

Per mokslo 

metus  

A. Mizgiris 

E. Stanienė 

 

3.3 
Naujų projektų paieška, rengimas, 

įgyvendinimas. Per metus 
VGK  

 

3.4 Tarptautinės Nerūkymo dienos Lapkričio E. Stanienė  



minėjimas. mėn. 

4. Priemonės prievartos, smurto ir patyčių prevencijai 

4.1 Kryptingas socialinės-pilietinės 

veiklos organizavimas 1-10 klasių 

mokiniams, siekiant ugdyti 

pagarbą kitam ir kitokiam. 

Per mokslo 

metus 

E. Stanienė 

Klasių vadovų veikla 

 

4.2 Dalyvavimas socialinio emocinio 

ugdymo programose 

 

Per mokslo 

metus 

V. Vilkaitė 

E. Stanienė 

Klasių vadovai 

 

4.3 Bendruomenės sportiniai 

prevenciniai renginiai (Tinklinio, 

krepšinio, stalo teniso, šachmatų 

varžybos) 

Per mokslo 

metus 

A. Mizgiris 

A. Danienė 

 

5. Socialinė pedagoginė pagalba 

5.1 Pirmokų, penktokų ir naujai 

atvykusių mokinių adaptacijos 

tyrimas. 

Spalis- 

lapkritis 

A. Petrulienė  

A. Mizgiris 

 

5.2 Rizikos grupės mokinių 

stebėjimas, konsultavimas, 

priežiūra. 

Per metus 

E. Stanienė  

5.3 Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais bei kitais specialistais, 

teikiančiais pagalbą vaikui ir 

šeimai. 

Per metus 

E. Stanienė  

6. Darbas su SUP mokiniais 

6.1 Mokinių, turinčių ugdymosi 

sunkumų, tyrimas, pradinis 

pedagoginis vertinimas, mokinių 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

nustatymas. Siūlymų dėl spec. 

ugdymo skyrimo teikimas. 

Rugsėjis 

 

J. Petkevičiūtė  



6.2 Individualių, pogrupinių ir grupinių 

specialiųjų pratybų SUP 

mokiniams vedimas, lavinant 

sutrikusias funkcijas bei padedant 

įveikti akademinį atsilikimą. 

Pasiekimų stebėjimas ir 

vertinimas. 

Per mokslo 

metus 

J. Petkevičiūtė  

6.3 Konsultacijos mokytojams ir 

mokytojų tėvams dėl SUP taikymo. 

Per mokslo 

metus 

J. Petkevičiūtė  

6.4 Metodinės medžiagos apie SUP 

mokinius, specialiojo ugdymą 

organizavimą kaupimas. 

Vaizdinių priemonių gaminimas 

specialiosioms pratyboms, 

kabineto atnaujinimas metodine 

medžiaga. 

Per mokslo 

metus 

J. Petkevičiūtė  

 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas Andrius Mizgiris 

Klaipėdos r. Plikių I. Labutytės 

pagrindinės mokyklos 

2015–2016 m. m. veiklos plano 

9 priedas                                                                          

 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 

 

Mokyklos bibliotekoje 2014–2015 m. m. dirbo dvi bibliotekininkės: Tatjana Zaksienė 

(0,5 etato) ir Jolita Lukienė (0,5 etato). Darbo grafikas patvirtintas mokyklos direktoriaus 2015 

m. rugpjūčio mėn. įsakymu. Bibliotekos dokumentus tvarkome taip, kaip reikalaujama 

Bibliotekos nuostatuose,  bendraujame su buhalterijos darbuotojomis, deriname vadovėlių, 

metodinės literatūros, mokymo priemonių uţsakymą, pasenusių dokumentų nurašymą, pildome 

metinę bibliotekos ataskaitą, kurią reikia siųsti M. Maţvydo bibliotekos LIBIS bibliotekų 

statistikos moduliui.  

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie turtą, saugomą bibliotekoje, apie knygų ir 

vadovėlių fondo papildymą per 2015–2016 m. m., pasenusio turinio dokumentų nurašymą, naujų 

vadovėlių ir metodinės literatūros uţsakymą 2016–2017 m. m., informacija, uţrašyta Bibliotekos 



dienoraštyje,         (apie lankytojus, skaitytojus, organizuotas knygų parodėles, bibliografines 

pamokėles, bibliografines uţklausas) ir mokinių skaitomumo suvestinė. 

 

 

1. 2016 m. pradţioje mokyklos bibliotekoje buvo turto uţ 109 697,62 Lt (31 770,63 Eur): 

 3401 knygos uţ 8393,84 Eur; 

 163 inform. tech. priemonės (CD, DVD, kasetės) uţ 1256,89 Eur; 

 54 ţemėlapiai 522,68 Eur; 

 63 vaizd. dokumentai (plakatai, trimačiai ir kt.) uţ 113,51 Eur; 

 2667 vadovėlių uţ 2331,69 Eur. 

 

2. 2015-2016 m. m. gauta 167 įvairių dokumentų uţ 679,80 Eur: 

 119 knygos ir kt. dokumentų uţ 392,53 Eur; 

 178 vadovėliai, vadovėlių dalys, MK ir mokymo priemonės uţ 1673,95 Eur. 

 

3. 2015 m. lapkričio mėn. nurašyta turto uţ 359,65 Eur: 

139 pasenusio turinio, susidėvėjusios, skaitytojų pamestų knygų uţ   115,29 Eur; 

77 pasenusio turinio vadovėliai uţ 244,36 Eur. 

 

4. 2016 m. geguţės mėn. iš leidyklų įsigyta naujų vadovėlių ir kitų mokymo priemonių uţ  

1673,95 Eur: 

 

„Alma littera sprendimai“ 146 vnt. uţ 1268,46 Eur; 

,,Briedis“ 1 plakatas ir 3 ţemėlapiai uţ 156,60 Eur; 

,,Presvika“ 2 vnt. 15,30 Eur; 

„Knygeta“ 26 vnt. 233,59 Eur; 

Iš „Alma littera sprendimai“ dovanų gauti 2 ugdymo priemonių komplektai, t. y. pasaulio 

paţinimo „Gilė“ I klasei ir muzika 4 klasei. 21-ą groţinės literatūros knygą padovanojo 

skaitytojai. 

 

5. Bibliotekoje yra 14 vietų skaitytojams, 2 kompiuteriai (1 – bibliotekininkėms, 1 – 

lankytojams).  

 

6. 2015–2015 m. m. bibliotekos dienoraštyje uţregistruota: 

2287 lankytojai (1535 moksleivių ir 752 suaugusieji lankytojai); 

125 skaitytojai  ( 106 moksleiviai ir 19 suaugusiųjų vartotojų);                          

86 teminės bibliografinės uţklausos; 

8 teminių parodėlių, skirtų rašytojų jubiliejams; 

3 bibliografinės pamokėlės I ir VIII klasės mokiniams.  

 

7. 2015–2016 m. m. išduota 1131 įvairių dokumentų:  



 

Moksleiviams – 432 knygos, suaugusiems vartotojams–  699 knygų.  

 

 

 

 

 

 

 

Klasė Mok. skaičius Perskaitė Vidurkis Geriausias skaitytojas Perskaitė 

I klasė 

 

9 214 (133) 24 (15) Ieva Povilaitytė 63 (54) 

 

II klasė 17 291 (138) 17 (8) Lukas Lajauskas 34 (25) 

III klasė 20 243 (63) 12 (3) Ayda Gluchovaitė 33 (24) 

IV klasė 16  167 (23) 10,5 (1,5) Kamilė Jašinsaitė 14 (5) 

I - IV 62 915 (357) 14,7 (5,7)   

 

 



 
 

Klasė Mok. 

skaičius 

Perskaitė Vidurkis Geriausias skaitytojas Perskaitė 

V  6 103 (37) 17 (6) Dţesmina Kiaraitė 19 (8) 

Aurimas Raišuotis 19 (8) 

VI  14 222 (40) 16 (3) Aistė Vengalytė 29 (16) 

VII  9 136 (1) 15 (0,1) Aistė Raišuotytė 16 (1) 

VIII 14 235 (11) 17 (0,7) - - 

IX 7 118 (6) 17 (0,8) Diana Bertašiūtė 19 (3) 

X 8 136 17 - - 

V – X 

klasės 

58 950 (95) 16,3 (1,6)   

 

             Bibliotekininkės tobulina savo kompetenciją, dalyvauja rajono bibliotekininkių 

metodinio būrelio uţsiėmimuose: seminaruose, pasitarimuose ir edukacinėse išvykose. Jolita 

Lukienė 2016 m. dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginyje ,,Elektroniniai informaciniai šaltiniai 

ir paieškos ypatumai“. Vasario 26 d. dalyvavo edukacinėje išvykoje į 17 – ąją tarptautinę 

Vilniaus mugę 2015 – „Personaţas ieško autoriaus”,  susipaţino su klasikine ir naujausia 

pasaulio literatūra, susitiko su rašytojais, knygų leidėjais, menininkais ir bibliotekininkais, 

dalyvavo mugės parodose, forumuose ir konferencijose. 

 

 

 

 



Per 2015–2016 m. m. parengėme 8 knygų parodėles: M. K. Čiurlionio 140 – osioms 

metinėms paminėti; stendas apie Maţosios Lietuvos ţymius ţmones, taip pat stendą L. Rėzos 

240 – osioms gimimo metinėms paminėti;  V. Ţilinskaitės 85 – osioms gimimo metinėms 

paminėti;  

2015 m. rugsėjo 18 d. bibliotekininkė J. Lukienė organizavo Ievos Labutytės mirties 

metinių minėjimą. 2015 m. gruodį visus raginome dalyvauti akcijoje „Knygų kalėdos“, gavome 

keletą knygučių dovanų. Balandţio mėnesį mokiniai dalyvavo netradicinės knygos konkurse 

„Paslaptis“, E. Miliūtė, A. Jonutytė ir 9 kl. mokiniai tapo šio konkurso laureatais. Balandţio 22 

d. dalyvauta tęstiniame respublikinio etnografinio konkurso 5 – 8 klasėms „Paţink etnografinius 

Lietuvos regionus“ I etape, kurį organizavo Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija. Į dalyvavimą 

projekte bibliotekininkių J. Lukienės ir T. Zaksienės iniciatyva buvo įtraukti mokytojai: istorijos 

mokytojas G. Nakutis, muzikos mokytoja A. Petkienė, pavaduotojas bei tikybos mokytojas A. 

Mizgiris. 

 Balandţio 25 – 29 d. vyko renginiai ir mokinių darbų parodos, skirtos nacionalinei 

bibliotekų savaitei paminėti. Mokiniai dalyvavo akcijoje „Pasimatuok bibliotekininko profesiją“.  

Paminėjome V. Šekspyro 400 – ąsias mirties metines. Pertraukų metu mokiniai turėjo galimybę 

ţiūrėti filmą „Romeo ir Dţuljetą“. Taip pat balandţio 12 d. buvo vesta edukacinė valandėlė 1 kl. 

mokiniams. Pirmokai sukūrė netradicinę knygutę.  

Bibliotekoje įrengta mobilioji knygų lentyna. Šioje lentynoje nuolat eksponuojame naujas 

knygas, kurių nemaţai įsigijome iš leidyklos „Nieko rimto“. Pasibaigus mokslo metams, 

planuojame sukurti jaukesnį bibliotekos interjerą. Reikėtų bibliotekai erdvesnių patalpų, naujų 

kompiuterių, nes senas kompiuteris labai nepatrauklus. Pageidautume, kad atsirastų galimybės 

įdiegti informacinę sistemą – MOBĮ. 

 

 

      Pagrindiniai bibliotekos veiklos uţdaviniai:                                                                         

1. Bendradarbiauti su mokyklos pedagogais lavinant moksleivių informacinius įgūdţius.  

2. Kartu su mokytojais skatinti, konsultuoti ir įvertinti mokinių mokymąsi, atsiţvelgiant į 

programą.  

3. Informuoti pedagogų kolektyvą apie naują metodinę literatūrą ir teikti pagalbą 

mokytojams. 

4. Ugdyti pagarbą knygai. 

5. Ieškoti įvairesnių netradicinių darbo metodų skatinant moksleivių susidomėjimą knyga. 

6. Ruošti knygų parodėles bibliotekoje. 

7. Kruopščiai tvarkyti naujų knygų ir vadovėlių apskaitą. 

8. Suklijuoti suplyšusias knygas ir vadovėlius. 

9. Atrinkti pasenusio turinio knygas ir vadovėlius nurašymui ir parašyti aktą. 

10. Tobulinti bibliotekininko kvalifikaciją, dalyvauti  rajone organizuojamuose seminaruose. 

 



             

 3. 2016–2017 m. m. mokyklos bibliotekos veiklos planas 

Eil. 

Nr. 

Turinys Data Atsakingas 

1.    1. Bibliotekos fondų komplektavimas ir tvarkymas. 

   

 1.1. Darbas su vadovėliais: 

       1.1.1. Vadovėlių 2016 – 2017  m. m. 

                   išdavimas. 

      1.1.2. Poreikių tyrimas. 

 

     1.1.3.Vadovėlių uţsakymas. 

           

    1.1.4. Vadovėlių antspaudavimas. 

              Apskaitos kortelių pildymas. 

                     

    1.1.3. Vadovėlių kartotekos tvarkymas. 

            

   1.1.4. Vadovėlių surinkimas. Bendravimas  su 

dalykų mokytojais. 

   1.1.5. Vadovėlių fondo perţiūrėjimas, pasenusio 

turinio vadovėlių nurašymas.  

  1.1.6.  Akcija „Saugok vadovėlį'“. 

 

 

 

09 – 10 mėn. 

 

pavasarį iki 

ir rugsėjo 

mėn. 

balandţio - 

geguţės mėn. 

 

gavus siuntą 

 

iki 09 

 

iki 06 – 20 

 

10 – 11 mėn. 

 

09 mėn.       

IV sav. 

 

 

 

T. Zaksienė. 

V. Vilkaitė 

_  „  _ 

 

 

– ” – 

 

_ „ _ 

 

_ „ _ 

 

_ „ _ 

 

 

_ „ _ 

 

 



 1. 2. Knygų fondo komplektavimas: 
 

   1.2.1. Poreikių tyrimas dėl vadovėlių uţsakymo. 

    1.2.2. Groţinės, informacinės literatūros 

        pirkimas. 

     1.2.3. Knygų fondo tvarkymas pagal UDK. 

     1.2.4. Inventoriaus knygų pildymas ir naujų knygų 

katalogavimas. 

     1.2.5. Laikraščių ir ţurnalų komplektų  

        tvarkymas. 

    1.2.6. Susidėvėjusios, neaktualios, neatitinkančios 

ugdymo programos turinio literatūros nurašymas. 

 

 

nuolat 

09 – 12 mėn. 

 

nuolat 

 

gavus siuntą 

 

nuolat 

 

iki 01 – 01 

 

T. Zaksienė. 

V. Vilkaitė 

 

_  „  _ 

 

_  „  _ 

 

_  „  _ 

 

_  „  _ 

 

 

2. 

 

2. Metinės ataskaitos parengimas  

 

 

2016 – 12 

mėn. 

 

 

T. Zaksienė, 

V. Vilkaitė 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Darbas su skaitytojais: 

       3.1. Bibliotekos lankytojų aptarnavimas. 

       3.2. Naujų skaitytojų registravimas. 

        3.3. Informacinių valandėlių rengimas pirmos 

klasės mokiniams. 

        3.4. Skaitytojų konsultavimas, pasirenkant 

literatūrą namų darbams, referatams bei 

projektiniams darbams. 

        3.5. Literatūros sąrašo uţklasiniam skaitymui  

sudarymas.    

4. Bibliotekos dalyvavimas mokyklos  

 

nuolat 

nuolat 

03 – 05 mėn. 

 

nuolat 

 

 09 – 11mėn. 

 

 

 

T. Zaksienė, 

V. Vilkaitė 

_  „  _ 

 

_  „  _ 

 

_  „  _ 

 

 



 ugdymo procese: 

    4.1. Dalyvavimas mokyklos projektinėje veikloje. 

    4.2. Bibliografinių pamokėlių vedimas pradinių 

klasių mokiniams.  

   4.3. Knygų parodėlių, skirtų rašytojų jubiliejams ir 

atmintinoms dienoms paţymėti ruošimas: 

        4.3.1. „Rugsėjis kviečia į klases!“ 

        4.3.2. 141 – osios M. K. Čiurlionio gimimo 

metinės (stendas).    

        4.3.3. Europos kalbų savaitė.. 

        4.3.4. Spalis – tarptautinis mokyklos bibliotekų 

mėnuo. Vaikų skatinimas dalyvauti skirtukų projekte. 

Priešmokyklinės grupės tėvų ir vaikų sukurtų raidelių 

paroda. 

        4.3.4. Mokytojų dienos proga – Graţiausi 

ţodţiai mokytojams. (Atvirukų paroda, stendas). 

         4.3.5. Renginių ciklas, skirtas etnografiniams 

metams paminėti. 

       4.3.6. Lėlių teatras, inscenizacija pagal pasaką 

„Snieguolė ir septyni nykštukai“. (Vaidina 8 kl. 

mok.) 

      4.3.7. Mokyklos bendruomenės kalėdinė akcija 

„Dalijamės knyga – dalijamės gerumu“. 

      4.3.8. Jonui Basanavičiui – 165 (stendas). 

      4.3.9. Bernardui Brazdţioniui – 110 (stendas). 

     4.3.10. Marijai Pečkauskaitei – Šatrijos Raganai 

– 140 (stendas). 

  4.4. Vaikų knygos savaitės organizavimas: 

      4.4.1. Parodėlė skirta tarptautinei vaikų knygos 

dienai. 

 

nuolat 

04 mėn. 

 

nuolat 

09 – 01 

09 – 22 d. 

 

09 – 26 d. 

10 mėn. 

 

 

 

10 – 05 d. 

 

10 – 12 mėn.  

 

10 mėn. 

 

 

12 mėn.  

 

11 – 23 d. 

02 – 02 mėn. 

03 – 08 d.  

 

 

 

 

 

T. Zaksienė 

V. Vilkaitė 

 

_  „  _ 

T. Zaksienė, 

V. Vilkaitė 

 

_  „  _ 

 

     

 

 

T. Zaksienė, 

V. Vilkaitė 

_  „  _ 

_  „  _ 

 

 _  „  _ 

_  „  _ 

 

_  „  _ 

_  „  _ 

 

 

 

       T. Zaksienė, 

V. Vilkaitė 



      4.4.2. Popietė su poete Z. Gaiţauskaite pradinių 

klasių mokiniams. 

      4.4.3. Išvyka, su besidominčiais skaityti 

mokiniais, į Klaipėdos viešąją Ievos Simonaitytės 

biblioteką.  

     4.4.4. Mano mėgstamiausios knygos herojus. 

(Iliustracijų paroda, personaţų įkūnijimas).  

     4.4.5. Minime skaitymo dieną.  

 

  5 . Informacijos sklaida: 

   5.1. Informuoti apie gautus pedagoginius, 

informacinius, metodinius bei kitokius spaudinius. 

   5.2. Naujų knygų eksponavimas parodoje „Naujos 

knygos“. 

  5.3. Informacijos „Kur mokytis“ kaupimas ir 

pateikimas dešimtokams. 

  6. Bibliotekos modernizavimas: 

   6.1. Darbo prie kompiuterių taisyklių sudarymas ir 

paskelbimas.  

  6.2. Lankytojų, dirbančių prie kompiuterių, 

registravimas. 

  6.3. Pasirengimas darbui su MOBIO sistema. 

03 – 04 mėn. 

 

04 mėn.  

 

03 – 04 mėn.  

 

04 – 05 mėn.  

05 – 05  

 

 

 

 

 nuolat 

 

 nuola 

 

04 mėn.  

 

 

 09 mėn.  

nuolat 

10 – 05 mėn. 

_  „  _ 

_  „  _ 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

T. Zaksienė, 

V. Vilkaitė 

_  „  _ 

 

Mokyklos bibliotekininkės   Tatjana Zaksienė, Vitalija Vilkaitė 

Klaipėdos r. Plikių I. 

Labutytės 

pagrindinės mokyklos 

2016–2017 m. m. veiklos 

plano 10 priedas 

  

 

 PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLOS PLANAS  



 

I.   TIKSLAI IR UŢDAVINIAI           
  

1. Tikslas:  padėti mokinimas ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas norint sėkmingai 

pasirinkti mokymosi kryptį, profesinę ir darbinę veiklą, pereiti iš mokymo į darbinę aplinką, 

toliau profesiškai tobulėti ir mokytis visą gyvenimą.  

2. Uţdaviniai:  

2.1. siekti, kad mokiniai paţintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, 

socialines aplinkas ir vaidmenų įvairovę; 

2.2.  siekti, kad mokiniai remdamiesi išsamiu savęs ir pasaulio paţinimu, priimtų, o 

tėvai padėtų vaikams priimti adekvačius karjeros sprendimus; 

2.3.  įtakoti, kad vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, mokiniai keltų karjeros 

tikslus, sudarytų karjeros planą. 
  

II.            VEIKLOS TURINYS 
  

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai, 

atsakingi 

Data Laukiami rezultatai. 

1.  Aptarti ugdymo profesinio 

orientavimo modelį (į 

kuriuos dalykus bus 

integruojamas ugdymo 

karjerai programa).  

Metodinė taryba 

  

rugpjūčio mėn. Ugdymo karjerai 

kursas integruotas į 

mokomuosius dalykus 

ir klasės auklėtojų 

veiklos planus. 

2.  Savęs paţinimo uţsiėmimai 

„Mano pasirinkimas“ 

 (9-10 kl.). 

A. Mizgiris gruodţio- sausio 

mėn. 

Uţsiėmimas 

mokiniams padės 

geriau paţinti save ir 

planuoti karjerą. 

  

3.  Rengti karjeros 

informavimo renginius 

(susitikimus su įvairių 

profesijų atstovais, profesijų 

dienas, projektus ir pan.) 

mokykloje pagal mokinių 

amţiaus grupes (1-4; 5-8; 9-

10 klasės).  

A.Mizgiris, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai 

Pagal mokyklos 

veiklos mėnesio 

planą 

Įvairių klasių 

mokiniai turės 

galimybę dalyvauti 

konkursuose, 

projektuose, 

nepamokinės veiklos 

dienoje ir susipaţinti 

su  specialybių 

įvairove.  

4.  Teikti informaciją 

mokyklos svetainėje  

A.Mizgiris kas mėnesį. Laiku suteikta 

informacija. 

5.  Bendradarbiauti su kitomis 

mokslo ir darbo įstaigomis  

 

A.Mizgiris nuolat Mokiniai suţinos apie 

studijų galimybes 

kitose mokslo 

įstaigose ir darbo 

specifika įmonėse. 

6.  Išvykos į mokinių 

pageidaujamas mokslo ir 

A.Mizgiris 

G. Nakutis 

vasario-balandţio 

mėn. 

10 klasių mokiniai 

įtvirtins savo 



darbo įstaigas apsisprendimus dėl 

tolesnio mokymosi ar 

darbo. 

7.  Profesinių interesų tyrimas A. Petrulienė Kovo mėn.  

8.  Teikti individualias ir 

grupines konsultacijas 

tolesnio mokymosi studijų 

klausimais.  

A. Mizgiris 

E. Stanienė 

A. Petrulienė  

nuolat Konsultacijos turėtų 

padėti mokiniams 

suteikti informacijos 

rūpimais klausimais. 

  

  

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Andrius Mizgiris 

Klaipėdos r. Plikių I. Labutytės  

pagrindinės mokyklos 

2016-2017 m. m. veiklos plano 

11 priedas 

 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

I. PAŽINTINĖ, MENINĖ VEIKLA. 

1. Rudens šventė (10 mėn.) (padėti pedagogams šventėje). 

2. Pokalbis apie vėlines. (10 mėn.). 

3. Pokalbis apie adventą. (11 mėn,). 

3.1 Advento renginys mokykloje. (padėti pedagogams šventėje) 

4. Pokalbis apie Užgavėnių tradicijas, kaukių gaminimas, dalyvavimas mokyklos Užgavėnių šventėje 

(02mėn.) „Einam pas Morę“. 

5. Pavasario kalendorinės ir tradicinės šventės – Šv. Velykos, Motinos diena. Ruošiamės Velykinių 

margučių ridenimo šventei. Dovanėlės ir sveikinimai mamoms Motinos dienos proga. 6. Pokalbis su 

vaikais, kaip gražiau ir įdomiau pasveikinti ir nudžiuginti mamas ir močiutes. (04 – 05 mėn.) 

7.  Bendradarbiavimas su socialine pedagoge. 

 

II. SPORTINĖ VEIKLA 



1. Judrūs žaidimai lauke (badmintonas, kamuoliukai, raketės, mėtymas į krepšį ir kt.)  

2. Žaidimai su sniegu. Lipdome senius besmegenius, čiuožinėjame ant ledo. (01–02 mėn.) 

3.  Mokomės žaisti šaškėmis ir šachmatais. Šaškių turnyras.  

4.  Judrūs žaidimai lauke (badmintonas, kamuoliukai, raketės, mėtymas į krepšį ir kt.). (04–05 mėn.) 

 

III.   INDIVIDUALI VEIKLA 

1. Užtikrinti namų užduočių atlikimą I- IV kl. mokiniams  

2. Individualiai išaiškinti ir padėti paruošti namų darbų užduotis. 

3. Prižiūrėti, kad vaikai tvarkingai susidėtų  savo mokymo priemones į kuprines, neužmirštų ir 

nepaliktų jų grupėje.  

4. Padėti vaikams pasirinkti skaitomą  literatūrą mokyklos bibliotekoje. Skatinti laisvalaikiu skaityti 

knygutes. 

5. Užtikrinti vaikų išvykimą mokykliniu autobusu, maršrutiniais autobusais Gargždai – Palanga, 

Klaipėda – Jokūbavas. Sekti autobusų grafikus, apie tai informuoti vaikus, priminti jiems išvykimo 

laiką. 

6. Išsiaiškinti kokius papildomo ugdymo užsiėmimus lanko grupės vaikai, priminti jiems užsiėmimų 

laiką. 

7. Esant reikalui informuoti tėvus apie vaikų sveikatą, elgesį prailgintos dienos grupėje. 

 

IV. VEIKLO TURINYS 

 

Mėnuo Temos 

1sav. 2sav. 3sav. 4sav. 

Rugsėjis Pažintis 
Susipažįstame vieni su 
kitais, prisimename 
senas ir dar susikuriame 
naujų grupės taisyklių. 

Trintis 
Pradedame taikytis prie 
pailgintos grupės taisyklių, 
išsakome savo norus ir 
lūkesčius. Taikomės vieni 
prie kitų. Žaidžiame lauko 
žaidimus. 

Prisitaikymas 
Pradedame ruošti 
namų darbus. 
Skaitome knygas. 
Žaidiame lauko 
žaidimus, spalvojame 
piešinius. 

Draugystė 
Ruošiame namų 
darbus, mokomės 
dailyraščio, 
mėgaujamės 
paskutiniosiomis 
šiltomis dienomis ir 
žaidžiame lauko 
žaidimus. 

    



Spalis Pasaulinė gyvūnijos 
diena. 
Ruošiame namų darbus. 
Pokalbiai apie gyvūnus, 
kas kokius augina 
namie, kam kokie 
patinka. Piešinys "Mano 
gyvūnas". 

 

 

 

Vandens gyvūnai. 
Ruošiame namų darbus. 
Kalbame apie vandens 
gyvūnus, piešiame juo. 
Einame į biblioteką, 
skaiome knygas apie 
gyvūnus. 

 

Vėlinės 
Susikaupimo 
valandėlė.  
Ruošiame namų 
darbus. 
Kalbame apie vėlines, 
ar vaikai žino kas tai 
per šventė irk am ji 
skirta. 
Ruošiame namų 
darbus. 
Darbelis iš popieriaus 
„Žvakutė“. 

Atostogos 
Pasiruošimas 
ugdymui. 

    

Lapkritis Akimirkos iš po 
atostogų. 
Kalbamės apie patirtus 
įspūdžius. Piešiame 
smagiausias akimirkas, 
žaidžiame stalo 
žaidimus. 
Ruošiame namų darbus. 

 

Aš   ir mano šeima 

Kalbame koks yra 

giminės medis, kokie 

šeimos nariai, jų 

pareigos, šeimos įvykiai, 

šventės, kultūra, 

nuotraukos; 

kaip aš gyvenu ir ko man 

trūksta mano aplinkoje, ką 

norėčiau pakeisti . 

Ruošiame namų darbus. 

Kuo noriu būti? 

(kokios mano 
svajonės, kaip galėčiau 
jas įgyvendinti; vaikų 
svajonių leidinio 
kūrimas ir pristatymas 
tėveliams ...) 

Ţmonių namai 

(kodėl skirtingi žmonių 
būstai; kambariai, 
baldai;  kas,  kur ir kaip 
gyvena; kokioje 
gyvenvietėje yra   
šeimos būstas, koks jo 
adresas,  aukštas, 
kambarių skaičius, ar 
vaikas turi savo 
kambarį ) 

    

Gruodis Žiema 
Ruošiame namų darbus. 
Skaitome knygas. 
Kalbame apie žiemą, kas 
jai būdinga, kas esant jai 
patinka, kas nepatinka. 
Spalvojame. 

Adventas 
Ruošiame namų darbus. 
Kalbame apie dainas, 
papročius, kas jų laikosi 
šeimose ? Kokiu? Kodėl? 

 

Kalėdos 
Ruošiame namų 
darbus. 
Darome kalėdinius 
atvirukus, darome 
kalėdinę pašto dėžutę 
į kurią mes vaikai 
sveikinimus kam 
norės. Puošiamės. 

Atostogos 
Pasiruošimas 
ugdymui. 

    

Sausis Atostogos 
Pasiruošimas ugdymui. 

Po švenčių 
Ruošiame namų darbus. 
Mokomės dailyraščio. 
Kalbamės apie praėjusias 
šventes, gautas dovanas ir 
apie tai kaip kas praleido 
atostogas. Piešiame, 
žiūrime filmukus. 

 

Aš - skulptorius 
Ruošiame namų 
darbus. 
Ką vadiname 
skulptoriumi, kokią 
skulptūrą norėtum 
pasidaryti (fantastinės 
skulptūros gamyba iš 
popieriaus, plastilino, 

Mano augintinis. 
Ruošiame namų 
darbus. 
Kalbamės apie 
kiekvieno augintinį, 
atsinęšame 
nuotraukas, piešiame, 
darome bendrą darbą. 



molio,  kaladėlių, lego; 
lauke – iš sniego, ledo) 

    

Vasaris Valstybės atkūrimo 
diena. 
Kas tai per diena? Kaip ji 
atsirado? Piešiame 
piešinius, kalbame 
ruošiame namų darbus. 

 

Valentino diena 
Ruošiame namų darbus. 
Žaidžiame žaidimus, 
kalbamės. Darome 
darbelius kas labiausiai 
patinka. Darome valentino 
dienos pašto diežutę ir 
metame palikėjimus vieni 
kitiems. Klijuojame, 
atėjusiems į mokyklą, 
širdeles. 

Žaidimų savaitė 
Ruošiame namų 
darbus. 
Vaikai atsineša savo 
žaidimus, dalinasi, 
žaidžia. 

Užgavienės 
Ruošiame namų 
darbus. 
Pagalba švenčių metu, 
pokalbiai apie švenės 
atsiradimą. Kaukių 
darymas. 

    

Kovas Kaziuko mugė 
Ruošiame namų darbus. 
Gaminame galinius 
Kaziuko mugei, kalbame 
apie šventę, jos 
atsiradimą ir prasmę. 
Pagalba šventės metu. 

Žemės diena 
Ruošiame namų darbus. 
Sakitome informaciją apie 
žemės dieną. 
Kalbame apie šventį ir jos 
atsiadimą. Piešiame 
kreidelėmis.Žiūrime 
filmukus. 

 

Augalo gyvenimas 

Ruošiame namų 
darbus. Skaitome 
knygas. 
Kalbame kaip  
daiginamos sėklos, 
kaip auga skirtingi 
augalai; kaip 
brandinamos  sėklos; 
kaip prižiūrimi 
kambariniai augalai;  
kaip  augalais 
puošiama aplinka 

Paukščiai parskrido 
Kalbame apie tai kokie 
paukščiai parskrido 
(sugrįžtančių paukščių 
stebėjimai, paukščių 
balsų klausymas, 
atpažinimas, 
pamėgdžiojimas; 
spektakliuko  apie 
gandrą kūrimas...) 
Namų darbų ruošimas, 
spalvinimas, dėlionės, 
žaidimai, filmukai. 

    

Balandis Pasaulinė paukščių 
diena. 
Ruošiame namų darbus. 
Darome bendrą darbą 
apie paukščius. 

 

Velykų savaitė 
 Velykų papročiai, 
tradicijos, kiaušinių  
marginimas, velykinių 
darbelių gaminimas iš 
antrinių žaliavų ... 
Ruošiame namų darbus. 

 

Atostogos 
Pasiruošimas 
ugdymui. 

 

Atostogos 
Pasiruošimas 
ugdymui. 

 

    

Gegužė Spalvų savaitė 
Ruošiame namų darbus 
ir atėjus į mokyklą 
būtina dėvėti tai dienai 
sutartos spalvos 
drabužius. 

Madų savaitė 
Ruošiame namų darbus, 
kalbame apie madą ir jos 
atsiradimą. Ateinant į 
mokyklą apsirengiame 
,,Madingai’’  

 

Sportinių žaidimų 
savaitė 
Ruošiame namų 
darbus, žaidžiame 
sugalvotus sportinius 
žaidimus. 

Žaidimai 
Ruošiame namų 
darbus. 
Žaidžiame žaidimus. 

    



Birželis Žaidimai lauke 
Namų darbai. 

Žaidimai lauke 
Namų darbai. 

Žaidimai lauke 
Namų darbai. 

Žaidimai lauke 
Namų darbai. 

    

Refleksija Metų tikslas patenkinti vaikų prigimtinus poreikius: norą paţinti, veikti, bendrauti, kurti įgyjant naujos 

patirties.  

    Tikimasi, kad vaikams patiks siūlomos veiklos, kuriose jie tyrinės aplinkos garsus ir aplinką, kurioje 

gyvena. Kurdami svajones, istorijas, fantazuodami, vaikai bus skatinami labiau pasitikėti savo jėgomis, 

sklandţiau reikšti mintis. Ypač lengvai tai seksis daryti persikūnijus į įvairius  ugdytinių mėgstamus 

personaţus, pasakų, filmukų herojus.  

        Atliekant konkrečias uţduotis, vaikai galės realizuoti save ir pajus naujus potyrius     

(pasitikėjimą savimi, pasitenkinimą, laimę...). 

Vartant knygeles ir skaitant pasakas mokysimės sukoncentruoti dėmesį į atliekamą veiklą. 

 

 

Pailgintos grupės auklėtoja Arnė Šapalienė 
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DARBO SU MOKYKLOS BENDRUOMENE IR SOCIOKULTŪRINE APLINKA 

PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Data Atsakingas 

1 2 3 4 

 

1 

 Tėvų susirinkimas       

1. Rugsėjo 1-sios minėjimas. 

2. Pranešimas 

3. Tėvų susirinkimai klasėse 

 

09-01 A.Mizgiris  

A.Vaičiulienė 

Klasių vadovai 

2 Tėvystės mokymai 

 

10 mėn. E. Stanienė 

A. Petrulienė 

3 Tėvų susirinkimas       

1. Dėl socialinio emocinio ugdymo 

programos pristatymas. 

2. Dėl pranešimo ,,Kaip tėvai gali padėti 

mokytis savo vaikams?“ 

 

11 mėn.  

V. Vilkaitė 

 

A.Vaičiulienė 

A.Mizgiris 



4 Tėvų susirinkimas       

1. Dėl informacijos perdavimo. 

2. Dėl pranešimo ,,Vaiko socialinis 

emocinis ugdymas“.  

 

01 mėn.  

A.Vaičiulienė 

V. Vilkaitė 

 

5 

 

Tėvų susirinkimai klasėse pagal ,,Tėvų 

susirinkimų vadovą“ (LIONS QUEST 

programa) 

 

Pagal klasių 

vadovų 

planus 

 

 

Klasių vadovai 

6 Atvirų durų savaitės 12 mėn. 

03 mėn. 

A .Mizgiris 

A. Vaičiulienė 

7 Sporto šventė, skirta Vasario 16-osios 

paminėjimui (dalyvaujant Plikių kultūros 

klubui ,,Eketė“) 

02 mėn. A. Mizgiris 

A. Vaičiulienė 

A. Danienė 

 

8 Mokyklos ir miestelio aplinkos tvarkymo 

talka 

04 mėn. A. Vaičiulienė 

K. Eglynas 

 

9 Dalyvavimas bendruomenės susirinkimuose 

 

Kiekvieno 

mėnesio 

trečią 

trečiadienį 

 

A.Vaičiulienė 

1 2 3 4 

 

 

10 

Individualus darbas su tėvais: 

 

 Elgesio problemų turinčių mokinių 

lankymas namuose ir pokalbiai su 

tėvais. 

 Šiais mokslo metais atvykusių 

mokinių lankymas ir pokalbiai su 

tėvais. 

 Uţsienyje dirbančių tėvų vaikų 

stebėjimas. 

 Informacijos apie mokinių 

pasiekimus perdavimas tėvams 

elektroninio dieyno pagalba. 

 Profesinis informavimas. 

 Švedų-lietuvių bendruomenės 

paramos skirstymas. 

 

 

 

Pagal VGK 

veiklos 

planą, 

socialinio 

pedagogo 

veiklos 

planą 

mokslo 

metų eigoje 

 

 

A.Mizgiris, klasių vadovai 

 

 

 

E. Stanienė 

 

 

Dalykų mokytojai, klasių 

vadovai 

A.Mizgiris, dalykų 

mokytojai, klasių vadovai 

E. Stanienė 

 

 

Direktorė Audronė Vaičiulienė 
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SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS, LOGOPEDĖS VEIKLOS PLANAS 

 

I. VEIKLOS PRIORITETAS 

Tobulinti ugdymo turinį, atsiţvelgiant į mokinių gebėjimus ir asmenines savybes.  

 

II. TIKSLAS 

Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir teikti korekcinę pagalbą bei 

konsultacijas. 

 

III. UŢDAVINIAI: 

1. Nustatyti kalbos, kalbėjimo sutrikimus; taip pat mokinių ţinių, mokėjimų, įgūdţių, 

gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms. 

2. Padėti specialiųjų poreikių turintiems ugdytiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti 

jų sutrikusias funkcijas. 

3. Konsultuoti pedagogus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvus. 

 

IV. SĖKMĖS KRITERIJAI. 

Gerosios patirties sklaida, kvalifikacijos kėlimo renginiai, bendravimas ir 

bendradarbiavimas su mokytojais, individualios konsultacijos, rekomendacijų rengimas. 

 

V. VEIKLOS TURINYS 

PRIEMONĖS  DATA 

1. Organizacinis darbas   

1.1. 1 Logopedinio tyrimo atlikimas. Iki rugsėjo 23 d., pagal poreikį 

 

1. 2. Pedagoginio tyrimo atlikimas. Pagal poreikį 

1.3. Mokinio tyrimo duomenų analizė. Pagal poreikį 

1. 4. Anamnezės duomenų rinkimas. Pagal poreikį 

1. 5. Mokinių paţangos įvertinimas. Trimestrų, pusmečių pabaigose, pagal 

poreikį 

1.6  Ugdytinių suskirstymas į pogrupius, grupes Mokslo metų pradţioje, pagal poreikį 



1.7  Tvarkaraščio sudarymas  Mokslo metų, pusmečių pradţioje, pagal 

poreikį 

2. Tiesioginis darbas su mokiniais  

2.1 Specialiųjų pamokų vedimas Pagal tvarkaraštį. 

2.2 Logopedinių pratybų vedimas Pagal tvarkaraštį 

2.4  Sutrikusių funkcijų lavinimas Nuolat 

2.3  Ugdytinių testavimas Pagal poreikį 

3. Konsultavimas  

3.1  Mokytojų konsultavimas dėl pritaikytų, 

individualizuotų programų rengimo 

Mokslo metų pradţioje, pagal poreikį 

3.2  Pedagogų konsultavimas dėl konkretaus atvejo. Pagal poreikį 

3.2  Rekomendacijų rengimas tėvams ir pedagogams Mokslo metų pradţioje, pagal poreikį 

3.3 Tėvų konsultavimas Nuolat 

3.4  Mokytojų supaţindinimas su naujausia metodine 

literatūra, medţiaga iš seminarų ir konferencijų apie 

specialųjį ugdymą 

Nuolat 

3.5  Ugdytinių pasiekimų vertinimas, paţangos 

aptarimas su mokytojais, mokiniais, tėvais 

Nuolat 

3.6 Informacinių leidinių (lankstukų, pranešimų 

stendams) tėvams, pedagogams, visuomenei 

rengimas 

Maţiausiai vieną kartą per mokslo metus 

4. Metodinis darbas  

4.1 Dalyvavimas mokyklos VGK veikloje  Pagal numatytas datas (posėdţiai – pirmąjį 

mėnesio ketvirtadienį) 

4.2 Dalyvavimas mokyklos ikimokylinio, 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo 

pedagogų pasitarimuose 

Pagal numatytas datas 

4.3  Dalyvavimas rajono specialiųjų pedagogų, 

logopedų metodiniuose posėdţiuose 

Pagal numatytas datas 



 

 

VI. LAUKIAMI REZULTATAI 

4.4  Dalijimasis patirtimi su kolegomis Nuolat 

5. Kvalifikacijos kėlimas  

5.1  Dalyvavimas kolegų rengiamose atvirose 

pamokose, paskaitose, seminaruose, etc. 

 

Pagal numatytas datas 

5.2 Dalyvavimas Klaipėdos miesto, respublikiniuose 

renginiuose, seminaruose, konferencijose 

Pagal galimybes 

6. Kita veikla  

6.1 Dienyno pildymas Nuolat 

6.2 Kabineto tvarkymas Nuolat 

6.3 Mokslinės, metodinės medţiagos ieškojimas, 

kaupimas 

Nuolat 

6.4 Dokumentacijos pildymas, prieţiūra Pagal poreikį 

 

6.5 Pasirengimas pratyboms Nuolat 

6.6 Priemonių gamyba, kaupimas Nuolat 

6.7 Lankymasis pedagoginėje, psichologinėje 

tarnyboje 

Pagal poreikį 

6.8 Lankymasis bibliotekose Pagal poreikį 

6.9 Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokyklos, 

kaimo bendruomene 

Esant galimybei 

7.0 Vaikų, mokinių ruošimas konkursams, 

festivaliams 

Pagal poreikį 

7.1 Dalyvavimas mokyklos renginiuose, išvykose Esant galimybei 

7.2 Savišvieta Nuolat 



Aktyvesnis tėvų dalyvavimas vaikų ugdymosi poreikių tenkinimo procese. Didesnė 

vaikų, mokinių motyvacija ugdymuisi; integracija į mokyklos bendruomenę. Mokytojų 

suinteresuotumas tobulinant kompetencijas, reikalingas darbui su SUP turinčiais vaikais. 

 

 

Vyr. specialioji pedagogė, logopedė Jurgita Petkevičiūtė 
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PSICHOLOGĖS VEIKLOS PLANAS 

 

1. Veiklos paskirtis – stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, 

prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti 

mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su 

jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

2. Veiklos uždaviniai: 

1) nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti; 
2) stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais 

psichologinių problemų; 
3) padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese. 
 

3. Pagrindinės mokyklos psichologo veiklos sritys:  

 Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio 
būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, 
bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu 
susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas; 

 Psichologinis įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų  
nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi 
poreikių vertinimą; 

 Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, 
pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; 



 Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas 
(mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir 
įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija. 

 

 

4. Veikla 

 

Veiklos kryptys 

Konkreti veikla Laikotarpis  

Konsultavimas 

1. Individualus mokinių, turinčių psichologinių, asmenybės 
ar ugdymosi problemų, konsultavimas. 

2. Tėvų (globėjų) konsultavimas jų vaikų problemų 
sprendimo klausimais.  

3. Individualus mokytojų konsultavimas.  

Visus metus 

 

Visus metus 

 

Visus metus 

Psichologinis 

įvertinimas 

 

1. Mokinio galių ir sunkumų, raidos ypatumų, psichologinių, 
asmenybės ir ugdymo problemų įvertinimas. 

2. Konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko 
psichologinės problemos būklę gavimas, remiantis 
psichologiniais metodais. 

3. Pažintinių procesų lavinimo užsiėmimai 

Pagal poreikį 

 

 

Pagal poreikį 

 

 

Visus metus 

Psichologinis 

švietimas 

1. Vaikų, tėvų (globėjų), mokytojų švietimas vaiko raidos 
psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais: 

1) Pranešimai tėvams, mokytojams aktualiomis temomis. 
2) Klasės valandėlių vedimas. 
3) Informacinių lankstinukų, atmintinių rengimas įvairiomis 

temomis  
4) Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymo programa 

Pagal užsakymą 

 

 

Pagal užsakymą 

 

Pagal užsakymą  



Pagal poreikį 

 

Spalio 6, 13, 20, 27 

d. 

Psichologinių 

problemų prevencija 

1. 3 kl. mokinių dailės terapijos grupės „Aš galiu“ vedimas 
2. Savižudybių prevencijos programa „Vartininkas“ 
3. Dalyvavimas Vaiko gerovė komisijos veikloje. 

Spalis - gegužė 

 

Antrą pusmetį 

Visus metus 

Tyrimai 

1. Priešmokyklinės grupės adaptacijos tyrimas 
2. Pirmokų mokyklinės adaptacijos tyrimas. 
3. Penktokų adaptacijos dalykinėje sistemoje tyrimas. 
4. Profesinių interesų tyrimas (10 kl.) 

Spalis 

Lapkritis 

Gruodis 

Kovas 

Savišvieta 

1. Dalyvavimas rengiamuose seminaruose mokyklų 
psichologams. 

2. Dalyvavimas metodiniuose mokyklų psichologų 
susirinkimuose.  

3. Ryšių su PPT palaikymas. Iškilusių problemų sprendimas, 
konsultacijos su ten dirbančiais psichologais. 

4. Individuali savišvieta įvairiais psichologiniais – 
pedagoginiais klausimais. Informacijos, reikalingos darbui 
su vaikais, jų tėvais bei pedagogais, rinkimas ir kaupimas. 

5. Pasiruošimas konsultacijoms, tyrimams, pranešimams, 
klasės valandėlėms, susirinkimams. 

Pagal rengiamumą 

 

Pagal rengiamumą 

 

Pagal poreikį 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

 

 



Psichologė Asta Petrulienė 

Klaipėdos r. Plikių I. Labutytės 

pagrindinės mokyklos 

2016-2017 m. m. veiklos plano 

15 priedas 

 

 

MOKYKLOS PREZIDENTŪROS VEIKLOS PLANAS 

 

 

I. MOKYKLOS PREZIDENTŪROS SUDĖTIS IR PASISKIRSTYMAS PAREIGOMIS 

 

Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Pareigos 

1 Gustė Kazlauskaitė Mokyklos prezidentė. Mokyklos tarybos narė 

2 Austėja Leščiauskaitė Mokyklos prezidentės pavaduotoja. Mokyklos tarybos 
narė 

3 Gabija Lečkauskaitė Sekretorė. Mokyklos tarybos narė 

4 Ramūnas Razma Sportinė organizacinė veikla 

5 Laurynas Pleškys Sportinė organizacinė veikla 

6 Paulis Alūzas Meninė-organizacinė veikla 

7 Deividas Puplesis Mokyklos patalpų higienos priežiūra 

8 Aurimas Raišuotis Mokyklos patalpų higienos priežiūra 

9 Austėja Raišuotytė Mokyklos stendų leidyba,  

10 Aistė Raišuotytė Mokyklos stendų leidyba, straipsniai spaudai 

11 Diana Piečiūtė Mokyklos stendų leidyba, straipsniai spaudai 

12 Inesa Bendikaitė Mokyklos stendų leidyba 

13 Marius Šeputis Foto korespondentas. MP svetainės, facebook  
priežiūra 

 

Seniūnai: 

5 kl. - Deividas Puplesis 

6 kl. - Aurimas Raišuotis 



7 kl. - Paulis Alūzas 

8 kl. - Diana Piečiūtė 

9 kl.  - Austėja Leščiauskaitė 

10 kl. -Inesa Bendikaitė 

 

 II. ORGANIZACINIO DARBO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingas 

MOKINIŲ INTERESAI 

1 Klasių seniūnų susirinkimai. Aktualių 

klausimų aptarimas. Problemų svarstymas 

kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį. 

Pokalbiai su nepažangiais mokiniais. 

Visus mokslo 

metus 

Mokyklos prezidentė 

Gustė Kazlauskaitė 

Socialinė pedagogė Edita 

Stanienė 

(Apibendrinimas per 

savivaldos dieną birželio 

mėnesį) 

2 Dalyvavimas mokyklos tarybos 

susirinkimuose. 

Visus mokslo 

metus 

Mokyklos prezidentė, 

padėjėja ir sekretorė 

TYRIMAI 

1 
Mokyklos savivaldos – Prezidentūros – 

veiklos metinis įvertinimas. Trūkumų 

analizavimas. Mokinių ir mokytojų 

anketavimas. 

2017–05 mėn. Mokyklos prezidentė 

Gustė Kazlauskaitė 

(Apibendrinimas per 

savivaldos dieną birželio 

mėnesį) 

2 

Mokyklos mikroklimatas 

2016–2017 m. 

m. 

Socialinė pedagogė Edita 

Stanienė 

 



3 

Mokyklos prezidentūros veiklos vertinimas 

2016-05 mėn. Mokyklos prezidentė 

Gustė Kazlauskaitė 

Socialinė pedagogė Edita 

Stanienė 

RENGINIAI 

1 Sportiniai žaidimai, estafetės pertraukų 

metu 

Visus mokslo 

metus 

Ramūnas Razma 

Vikinta Rimkutė 

2 

Dailės ir poezijos variacijos 

2016-09 

2016-12 

2017-03 

Mokyklos prezidentė 

Gustė Kazlauskaitė 

 

3 

 

 

Mokytojų diena 

2016-10-05 Mokyklos prezidentė 

Gustė Kazlauskaitė 

 

4 

Tolerancijos diena 

2016–11-15 Socialinė pedagogė Edita 

Stanienė 

 

5 

Kalėdų vakaronė. Kalėdinis paštas  

2016–12 mėn. Visa prezidentūra 

(Pagalba mokyklos 

pavaduotojui) 

6 

Talentų šou 2017 

2017-03 Socialinė pedagogė Edita 

Stanienė 

Mokyklos prezidentė 

Gustė Kazlauskaitė 

7 

Mokslo metų užbaigimas 

2017–06  Visa prezidentūra 

(Pagalba mokyklos 

pavaduotojui) 

8 
Naktis mokykloje 

2017-06-02 Pavaduotojas ugdymui 

Andrius Mizgiris 



Socialinė pedagogė Edita 

Stanienė 

Mokyklos prezidentė 

Gustė Kazlauskaitė 

Klasių vadovai 

AKCIJOS 

1 „Draugo diena“.  

 

Kartą per mėn. Visa prezidentūra 

 

2 Mokyklos bendruomenės narių sveikinimas 

su gimtadieniais. 

Visus moklso 

metus 

Aistė Raišuotytė 

Diana Piečiūtė 

3 
Tolerantiškiausių mokinių rinkimai 

2016–11-15 Mokyklos prezidentė 

Gustė Kazlauskaitė 

4 
Gerumo akcija 

2016–12 mėn.  (Parama darželinukams. 

Pagarba seneliams) 

5 
Savaitė be patyčių 

2017–03-24-28 Visa prezidentūra 

 

6 Diena be tabako. Akcija „Geriau pūsk 

burbulus, o ne dūmus“ 

2017–05 mėn. Visa prezidentūra 

 

7 

 

Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus 

 

2017–05 mėn. Socialinė pedagogė Edita 

Stanienė Mokyklos 

prezidentė Gustė 

Kazlauskaitė 

8 

 

Judriosios pertraukos 

 

Trečiadieniais 

po 3 pam. 

 

Mokyklos prezidentė 

Gustė Kazlauskaitė 

Pavaduotoja Austėja 

Leščiauskaitė 

9 Sporto dienos 

 

Kartą per mėn. 

 

Ramūnas Razma 

Laurynas Pleškys 



ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1 Naujų narių rinkimai į mokyklos 

prezidentūrą 
Iki rugsėjo 15 d. 

Mokyklos prezidentė 

Gustė Kazlauskaitė 

2 
Veiklos planavimas, pareigų pasiskirstymas. Iki rugsėjo 15 d. 

Mokyklos prezidentė 

Gustė Kazlauskaitė 

3 
Mokyklos prezidentūros narių posėdžių 

organizavimas 

Kiekvieno 

mėnesio pirmą 

trečiadienį 

Mokyklos prezidentė 

Gustė Kazlauskaitė 

4 
Stendų leidimas 

Visus mokslo 

metus 

Aistė Raišuotytė 

Džesmina Kiaraitė 

5 Mokyklos prezidentūros svetainės ir 

facebook‘o kūrimas bei priežiūra. Straipsnių 

į „Bangą“ rašymas 

Visus mokslo 

metus 

Mokyklos prezidentė 

Gustė Kazlauskaitė  

Aistė Raišuotytė 

6 

Kabinetų ir klasių tvarkos ir higienos 

kontrolė 

Visus mokslo 

metus 

Austėja Raišuotytė 

Jonas Vengalis 

Deividas Puplesis 

7 Projektų rašymas  Visi  

8 
Foto archyvo „Mokyklos gyvenimas“ kūrimas 

Visus mokslo 

metus 

 

 

Mokyklos prezidentė Gustė Kazlauskaitė 
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VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS  

 

Mokyklos apibūdinimas, situacijos analizė: 

 

Mokyklos apibūdinimas, situacijos analizė: Plikių Ievos Labutytės pagrindinėje mokykloje 2015 - 

2016 mokslo metais mokėsi 118 mokininiai pagrindinėje mokykloje, 20 vaikų ikimokyklinio ugdymo 

grupėje, 20 penkiamečių vaikų ir 8 priešmokyklinio amžiaus vaikai. Šioje mokykloje teikiamas 

pakankamas dėmesys mokslui, fizinei ir socialiniai aplinkai, bei siekiama glaudaus bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais. Mokykloje dirba 54 darbuotojai, iš jų 28 pedagoginiai darbuotojai. 

Vykdydama visuomenės sveikatos priežiūrą Plikių Ievos Labutytės pagrindinėje mokykloje 

galiu teigti, kad mokyklos vadovas užtikrina HN 21:2011 98 punkto reikalavimą, nes visi mokiniai 

pasitikrina sveikatą vieną kartą metuose ir atneša vaiko sveikatos pažymėjimus (forma Nr.027-1/a). 

Analizuojant 2014 m. Plikių I. Labutytės mokyklos mokinių gyvesenos ataskaitos duomenis 

pastebėta daug teigiamų elgenos pokyčių lyginant su kitais Klaipėdos rajono mokyklų mokiniais.  

 

Daržovių vartojimo dažnumas (proc.) 

 2008 2011 2014 Viso Klaipėdos raj. 
2014 

Kasdien 41 25 29,6 19,8 

 

Kokakolos ir kt. gazuotų saldžių gėrimų vartojimo dažnumas (proc.) 

 2008 2011 2014 Viso Klaipėdos raj. 
2014 

Niekada 17,6 38,9 14,8 9,4 

Mokinių rūkymo dažnis (proc.) 



 2008 2011 2014 Viso Klaipėdos raj. 
2014 

Kasdien 0 2,8 0 4,7 

Kaip dažnai mokiniai prisitvirtina saugos diržais važiuojant automobiliu ant priekinės (proc.) 

 2008 2011 2014 Viso Klaipėdos raj. 
2014 

Visada 81,6 86,1 96,4 89,8 

Kaip dažnai mokiniai valosi dantis (proc.) 

 2008 2011 2014 Viso Klaipėdos raj. 
2014 

Kelis kartus per 
dieną 

65,8 44,4 66,7 52,6 

Mokinių pasiskirstymas pagal tai, ar mokykloje jaučiasi saugūs (proc.) 

 2008 2011 2014 Viso Klaipėdos raj. 
2014 

Visada 59 58,3 63 58,8 

 

Analizuojant 2014 m. Plikių I. Labutytės mokyklos mokinių gyvesenos ataskaitos duomenis pastebėta ir 

probleminė elgsena lyginant su kitais Klaipėdos rajono mokyklos mokiniais. 

Mokiniai turi žalingų įpročių: parūko kelis kartus per savaitę, vartoja alkoholį. Išgeria tiek, kad net 

jautėsi apsvaigę. Yra bandę parūkyti kanapės.  

 

Mokinių rūkymo dažnis (proc.) 

 2008 2011 2014 Viso Klaipėdos raj. 
2014 

Kelis kartus per 
savaitę 

2,8 2,8 3,4 2,8 

Silpnų alkoholinių gėrimų vartojimas (proc.) 

 2008 2011 2014 Viso Klaipėdos raj. 
2014 

Kelis kartus per 
mėnesį 

29,7 11,4 10,3 9,1 

Degtinės ir kt. stiprių gėrimų vartojimas (proc.) 

 2008 2011 2014 Viso Klaipėdos raj. 
2014 

Kelis kartus per 
mėnesį 

21,1 5,6 3,4 2 

 

Mėgsta greitą maistą, mažiau valgo vaisių, geria kokakolą ir kitus gazuotus gėrimus, nepusryčiauja. 

Fizinis aktyvumas mokinių taip pat mažėja. 



Kaip dažnai mokiniai laisvalaikiu mankštinasi arba sportuoja (proc.) 

 2008 2011 2014 Viso Klaipėdos raj. 
2014 

Kelis kartus per 
savaitę  

46,2 54,1 41,4 46,4 

 

PSO ir mokslininkai išskiria aplinkybių ir elgesio veiksnius, kaip vienas reikšmingiausių nelaimingų 

atsitikimų priežasčių ir teigia, jog traumos ir nelaimingi atsitikimai yra tokių įvykių ar elgesio, kuriuos 

nulemia aplinka, biologiniai ir elgesio veiksniai, pasekmė. 

 

Per metus laiko buvo susižeidę, patyrę nelaimingą atsitikimą mokiniai, kai teko kreiptis pagalbos į medikus (proc.) 

 2008 2011 2014 Viso Klaipėdos raj. 
2014 

3 ir daugiau kartų 2,8 13,9 11,5 10,3 

Nebuvo susižeidę 72,2 41,7 53,8 55,3 

 

Kita sveikatos problema - psichikos sveikata. 

 

Mokinių, pagalvojusių apie savižudybę, pasiskirstymas pagal (proc.) 

 2008 2011 2014 Viso Klaipėdos raj. 
2014 

Esu bandęs nusižudyti 2,6 5,6 4 1 

Esu pagalvojęs ir 
kūręs planus 

5,1 5,6 4 1,6 

Kartais kildavo tokios 
mintys 

38,5 22,2 32 24,5 

Mokinių pasiskirstymas pagal tai, kiek kartų per pastaruosius 12 mėnesių dalyvavo peštynėse, muštynėse (proc.) 

 2008 2011 2014 Viso Klaipėdos raj. 
2014 

3 ir daugiau kartų 7,7 8,3 11,1 5,5 

1-2 kartus 43,6 36,1 33,3 25,6 

Nė karto 
nedalyvavau 

48,7 55,6 55,6 68,9 

 

Bendras sergamumas: 2015 – 2016 m.m. gautos 138 sergamumo pažymos gautos iš šeimos gydytojo. 

Šioje mokykloje net 132 pažymos pateisinančios pamokas dėl ligos buvo išrašytos tėvų ir nesikreipta į 

šeimos gydytoją. 



Išanalizavus duomenis iš pateiktų profilaktinių sveikatos patikrinimų pažymų, nustatyta, kad Plikių 

Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos mokiniai dažniausiai turi kraujotakos sistemos, jungiamojo 

audinio ir skeleto – raumenų ir regos susirgimus. 

Duomenys pagal sveikatos pasitikrinimo pažymėjimus 2015 - 2016 m. m. 12 mokinių (9,6 proc.) buvo 

sveiki (neturintys nusiskundimų ir nustatytų sveikatos sutrikimų). Tai reiškia kad kas dešimtas Plikių 

Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos mokinys neturi jokio sveikatos sutrikimo.  

Beveik kas antram mokiniui diagnozuotas kraujotakos sistemos susirgimai (78 mokiniams) 

Regos sistemos susirgimai nustatyti – beveik kas trečiam mokiniui.  

Jungiamojo audinio ir skeleto - raumenų susirgimus turi kas trečias mokinys. 

Nervų sistemos, bei psichikos ir elgesio susirgimus turi kas 9 mokinys. 

Kvėpavimo sistemos susirgimus – kas 9 mokinys. 

 

Vaikų sveikatos rodikliai, gyvensenos ir elgsenos nėra geri, todėl ir mokyklos strateginiame plane 

reikėtų numatyti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių, veiklų. 

 

Numatytos sveikatinimo veiklos kryptys: asmens higienos įgūdžių ugdymas, burnos sveikata ir ėduonies 

profilaktika; akių ligų prevencija, skeleto ir raumenų sistemos ligų prevencija; psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo bei kitų žalingų įpročių prevencija; fizinio aktyvumo ir tinkamos mitybos skatinimas; 

nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija, supažindinimas su užkrečiamomis ligomis ir jų prevencija; 

lytiškumo ugdymas; psichinės sveikatos gerinimas, padėti kurti saugią ir sveiką mokyklos aplinka. 

 

Sveikatos stiprinimo SSGG analizė 

SSGG analizė atlikta remiantis mokyklos strateginiu planu ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistės 

įšvadomis. 

 

Stiprybės: suderintas komandinis darbas; geri tarpusavio santykiai su pedagogais ir administracija; 

mokyklos administracija pripažįsta sveikatos stiprinimą kaip vertybę ir yra pasirengusi vykdyti sveikatos 

stiprinimo veiklą. 

Silpnybės: patenkinama darželio ir mokyklos materialinė bazė (higieninių priemonių trūkumas); 

nerenovuoti mokyklos pastatai; labai blogos būklės lauko krepšinio aikštelė; neturi higienos paso 

ikimokyklinio ugdymo veiklai vykdyti. 



Neformalus švietimas: sveikatai ir sveikatos ugdymui skiriama per mažai dėmesio; nepakankamas 

bendravimas su tėvais sveikatos stiprinimo klausimais; neefektyvi nelaimingų atsitikimų bei traumų 

prevencija. 

Galimybės: didinti neformaliojo ugdymo pasirinkimo galimybes; tapti sveikatą stiprinančia mokykla; 
mokyklos pastatų renovacija (prioritetas –ikimokyklinio ir pradinio ugdymo patalpos, aplinka); ieškoti 

naujų būdų bendradarbiavimui su bendruomene ir tėvais; 

Grėsmės: Tėvų bedarbystės ir emigracijos didėjimas įtakoja socialinių problemų atsiradimą, 

nemotyvuotų ir mokinių skaičiaus augimas; galimas mokyklos bendruomenės nesupratimas, 

pasipriešinimas; dalies ugdytinių tėvų abejingumas; gali išryškėti kompetencijos, priemonių programai 

vykdyti, metodinės medžiagos trūkumas. 

 

Mokyklos srateginio plano prioritetinis tikslas: ugdymo kokybės ir socialinio -emocinio saugumo 

gerinimas. 

 

Sveikatos stiprinimo tikslas: Kryptingai ir sąmoningai įtvirtinti teigiamą nuostatą į sveikatą ir ją 

stiprinančius veiksnius, formuoti sveikos gyvensenos įpročius, gilinti žinias apie sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo būdus. 

 

Artimieji tikslai:  

1. Diegti vaikams visuminį sveikatos supratimą – kaip labai svarbų asmeniui. 

2. Formuoti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, didinant jų informuotumą, veikiant jų nuostatas ir 

elgesį. 

3. Įgyvendinti mokykloje priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika 

 

Uţdaviniai:  

1. Mokykloje sukurti saugią ir sveiką aplinką mokinių ugdymui. 

2. Sudaryti sąlygas vaikų (mokinių) asmens ir bendrosios higienos ugdymui.  

3.Skleisti ţinias apie sveiką gyvenseną. Sveikatos ugdyme paliesti įvairias sveikatos sritis:  

sveiką mitybą; tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo, nelaimingų 

atsitikimų, traumų, streso (prievartos, patyčių prevenciją), bei skatinti fizinį aktyvumą. 

4. Stebėti mokinių maitinimo organizavimą. 

7. Organizuoti ir įgyvendinti mokykloje priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika. 

8. Skatinti visą mokyklos bendruomenę įsijungti į sveikos gyvensenos ugdymo procesą, rūpintis 

savo sveikata, rodyti asmeninį pavyzdį vaikams ir tėvams.  



 

1. ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonė Laikas 

(mėnuo) 

Vykdytojas Partneriai Įvertinimo kriterijai 

1. Mokyklos visuomenės sveikatos prieţiūros veiklos plano 

rengimas ir pristatymas Biurui ir ugdymo įstaigai. 

2016.09.10 Rima 

Leonauskienė 

Mokyklos direktorė Parengtas, suderintas ir patvirtintas planas  

2. Pristatyti - nagrinėti sveikatos klausimus Vaiko gerovės 

komisijos veikloje. 

2016 - 2017 

m.m. 

Rima 

Leonauskienė 

Mokyklos direktorė Dalyvių skaičius – 1 

Susirinkimų skaičius - 6 

3. Pristatyti vaikų sveikatos klausimus tėvų/globėjų 

susirinkimuose. 

  Mokyklos direktorė, 

auklėtojai 

Dalyvių skaičius – 15 

Susirinkimų skaičius -1 

4. Pranešimai mokyklos mokytojų taryboje vaikų sveikatos 

išsaugojimo ir stiprinimo klausimais. 
2016 - 2017 

m.m. 

Rima 

Leonauskienė 

Mokyklos direktorė Dalyvių skaičius – 10 

Susirinkimų skaičius - 1 

 

 

1. MOKINIŲ SVEIKATOS STEBĖJIMAS 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonė Laikas 

(mėnuo) 

Vykdytojas Partneriai Įvertinimo kriterijai 

1. Mokinių profilaktinių patikrinimų stebėjimas, 

registravimas, analizė, sveikatingumo priemonių 

nustatymas. Išvadų ir rekomendacijų pateikimas ugdymo 

įstaigos bendruomenei. 

Maţiausiai 1 kartą 

per metus teikti 

išvadas-

rekomendacijas 

Rima Leonauskienė Mokyklos direktorė Sukauptų duomenų skaičius - 158 

Pateiktų išvadų skaičius – pagal 

poreikį 

Pateiktų rekomendacijų skaičius – 

pagal poreikį 

2. Pateikti pedagogams ASPĮ gydytojų rekomendacijas dėl 

mokinių sveikatos ir koordinuoti rekomendacijų vykdymą. 

Per mokslo metus Rima Leonauskienė Mokyklos 

direktorė, Kūno 

kultūros mokytojas, 

auklėtojai 

Pateiktų rekomendacijų skaičius – 

pagal įrašus vaiko sveikatos 

paţymėjime 

 

3. Mokinių sąrašų sudarymas ir pateikimas pagal kūno 

kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą 

bei konsultacijos kūno kultūros mokytojams. 

Per mokslo metus Rima Leonauskienė Mokyklos 

direktorė, Kūno 

kultūros mokytojas, 

auklėtojai 

Pateiktų sąrašų skaičius – 2 

Pateiktų rekomendacijų – pagal poreikį 

 

4. Pirmosios pagalbos teikimas ir koordinavimas, pirmosios 

pagalbos priemonių kontrolė. 

Per mokslo metus Rima Leonauskienė Mokyklos 

bendruomenė 

Pateiktų rekomendacijų skaičius – 

pagal poreikį 

 

5. Mokinių asmens higienos patikros. Per mokslo metus Rima Leonauskienė Mokytojas, 

auklėtojai 

Pateiktų rekomendacijų skaičius- 14 ir 

pagal poreikį 

 

6.  Esant uţkrečiamos ligos ţidiniui ar protrūkiui įgyvendinti 

kontrolės priemones. 

Per mokslo metus 

esant poreikiui 

Rima Leonauskienė Mokyklos direktorė Pateiktų rekomendacijų skaičius- -1 ir 

pagal epidemiologinę situaciją 

 

 

2. APLINKOS VEIKSNIŲ STEBĖJIMAS 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonė Laikas 

(mėnuo) 

Vykdytojas Partneriai Įvertinimo kriterijai 

1. Mokyklos aplinkos dėl atitikties visuomenės sveikatos prieţiūros 

teisės aktų reikalavimams vertinimas (patalpų apšvietimas, 

patalpų mikroklimato reţimas, suolų būklė ir mokinių 

susodinimas, ugdymo patalpų ir stadiono būklė, patalpų 

Per mokslo 

metus 

esant 

poreikiui 

Rima Leonauskienė Mokyklos direktorės 

pavaduotojas ūkio 

reikalams 

Patikrų skaičius -12 

Neatitikimų skaičius – pagal faktą 

Rekomendacijų skaičius – pagal poreikį 



valymas), rekomendacijų pateikimas ugdymo įstaigai. 

2. Mokinių mitybos organizavimo prieţiūra (teisės aktų nustatyta 

tvarka) , konsultacijos darbuotojams atsakingiems uţ mokinių  

maitinimą (sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais).  

Per mokslo 

metus 

esant 

poreikiui 

Rima Leonauskienė Mokyklos direktorė, 

valgyklos vedėja 

Patikrų skaičius - 3 

Neatitikimų skaičius –pagal faktą 

Rekomendacijų skaičius –pagal poreikį 

3. Savaitės, dienos valgiaraščių sudarymas ir pateikimas darţelio 

grupėse. 

 

Per mokslo 

metus 

esant 

poreikiui 

Rima Leonauskienė Mokyklos direktorė, 

valgyklos vedėja 

Patikrų skaičius - 9 

Neatitikimų skaičius –pagal faktą 

Rekomendacijų skaičius – pagal poreikį 

4. Priešmokyklinės ir ikimokyklinių grupių vaikų sergamumo 

stebėjimas ir konsultavimas 

Per mokslo 

metus 

esant 

poreikiui 

Rima Leonauskienė Auklėtojos  Patikrų skaičius - 9 

Neatitikimų skaičius –pagal faktą 

Rekomendacijų skaičius – pagal poreikį 

 

3. SVEIKATOS ŢINIŲ POPULIARINIMAS IR ŠVIETIMAS 
 

SVEIKATOS MOKYMAS  

 

Eil. 

nr. 

Poveikio sritis Tema Tikslinė grupė Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatomi 

rezultatai 

Įvertinimo 

kriterijai 

 

1 Vaiko sveikatos 

sauga ir 

stiprinimas 

 

,,Aukime stipri“ 

 

Priešmokyklinė 

grupė. 

 

2015. 09, 10 

mėn. 

Auklėtojos. Rima Leonauskienė Higienos įgūdţių 

ugdymas ir rankų 

įplovimo įgūdţių 

formavimas. 

Uţsiėmimų 

skaičius - 1 

Mokinių skaičius 

10 

 

2 Vaiko sveikatos 

sauga ir 

stiprinimas 

,,Augu sveikas ir 

stiprus“ 

1, 2, 3, 4 klasės 2016.  

09 mėn. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Rima Leonauskienė Taisyklingos 

laikysenos 

ugdymas, regos 

korekcijos 

stebėsena 

Uţsiėmimų 

skaičius - 4 

Mokinių skaičius 

- 45 

3 Vaiko sveikatos 

sauga ir 

stiprinimas 

Akių ligos ir jų 

korekcija 

Vaikai turintys 

regos sistemos 

sutrikimus 

 

2016.  

10 mėn. 

Klasių auklėtojai Rima Leonauskienė Regos korekcijos 

stebėjimas 

Suolo atitikimas 

mokinio ūgiui 

Uţsiėmimų 

skaičius - 10 

Mokinių skaičius 

- 60 

4 Ėduonies 

profilaktika ir 

burnos higiena 

 

 

,,Dantų priešai ir 

draugai“ 

1, 2 klasių  

mokiniai.  

 

2016.  

10 mėn. 

 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Rima Leonauskienė Burnos higienos 

įgūdţių 

Sveikos gyvensenos 

ugdymas. 

Uţsiėmimų 

skaičius - 2 

Mokinių skaičius 

- 16 

5 Ėduonies 

profilaktika ir 

burnos higiena 

 

 

,,Dantų ėduonies ir 

burnos higiena„„ 

3,  

4 klasių mokiniai. 

2016.  

10 mėn. 

Pradinių klasių 

mokytojos. 

Rima Leonauskienė Burnos higienos 

įgūdţių 

formavimas. 

Sveikos gyvensenos 

ugdymas. 

Uţsiėmimų 

skaičius - 2 

Mokinių skaičius 

– 20 



6 Ėduonies 

profilaktika ir 

burnos higiena 

 

Gyvenimo įgūdţių 

formavimas 

,,Dantukų miestelis“ 

 

Priešmokyklinio 

amţiaus vaikų 

grupė 

2016.  

10 mėn. 

Auklėtojos Rima Leonauskienė Burnos higienos 

įgūdţių 

formavimas. 

 

Uţsiėmimų 

skaičius - 1 

Mokinių skaičius 

–8 

7 Traumų ir 

nelaimingų 

atsitikimų 

prevencija 

Rūkymo, 

alkoholio ir 

narkotikų 

vartojimo 

prevencija 

 

Pagal LR Švietimo ir 

mokslo ministro 

įsakymu 2006-03-17, 

Nr.ISAK-494 

Pirmoji pagalba 

apsinuodijus. 

,,Raktas į gyvybę“ 

Pagal programos 

16.3 punktą 

8 klasės mokiniai 

2016.  

11 mėn. 

Klasės auklėtoja 

(s). 

Integruotis į 

biologijos pamoką 

Rima Leonauskienė Situacijos 

atpaţinimas ir 

pirmosios pagalbos 

teikimas. 

Psichoaktyvių 

medţiagų 

prevencija 

Uţsiėmimų 

skaičius - 1 

Mokinių skaičius 

-8 

8 Rūkymo, 

alkoholio ir 

narkotikų 

vartojimo 

prevencija 

 

Pagal LR Švietimo ir 

mokslo ministro 

įsakymu 2006-03-17, 

Nr.ISAK-494 

 Ar aš esu laisvas? 

Pagal programos 

16.4 punktą 

9 klasės mokiniai 

2016.  

11 mėn. 

Klasės 

auklėtoja 

(s). 

Integruotis į 

biologijos pamoką 

Rima Leonauskienė Ugdyti asmenį, 

motyvuotai sveikai 

gyventi, nevartoti 

alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką 

veikiančių 

medžiagų 

Uţsiėmimų 

skaičius - 1 

Mokinių skaičius 

-12 

9 Lytiškumo 

ugdymas, AIDS 

ir lytiškai 

plintančių ligų 

prevencija 

Rūkymo, 

alkoholio ir 

narkotikų 

vartojimo 

prevencija 

Žmogaus elgsena ir 

atsakomybė 

Pagal programos 

16.4 punktą 

10 klasių mokiniai. 

2016.  

12 mėn. 

Klasės auklėtoja ar 

integruotis į 

biologijos pamoką 

Rima Leonauskienė Lytiškumo 

ugdymas. Lytiniu 

keliu plintančių ligų 

prevencija. 

Teigiamo požiūrio į 

dorovines vertybes 

formavimas 

Uţsiėmimų 

skaičius 1 

Mokinių skaičius 

- 7 

10 Užkrečiamųjų 

ligų profilaktika, 

asmens higiena 

 

Paroda, stendas 

Asmens higiena 

1, 2 klasių  

mokiniai.  

 

 

2017.  

01 mėn. 

Pradinių klasių 

mokytojos. 

Rima Leonauskienė Higienos įgūdţių 

ugdymas ir 

formavimas. 

Infekcinių ligų 

profilaktika 

Uţsiėmimų 

skaičius - 4 

Mokinių skaičius 

- 26 



11 Traumų ir 

nelaimingų 

atsitikimų 

prevencija 

 

,,Raktas į gyvybę“ 

3,4 kl. mokiniai 2017.  

02 mėn. 

Pradinių klasių 

mokytojos. 

Rima Leonauskienė Nelaimingų 

atsitikimų 

prevencija. Pirmos 

pagalbos 

suteikimas. 

Uţsiėmimų 

skaičius - 2 

Mokinių skaičius 

- 20 

12 Traumų ir 

nelaimingų 

atsitikimų 

prevencija 

Padėk sau ir kitam. 9 kl. mokiniai. 2017.  

03 mėn. 

Klasės 

auklėtoja 

(s). 

Integruotis į 

biologijos pamoką 

Rima Leonauskienė Nelaimingų 

atsitikimų bei 

traumų prevencija. 

Pirmosios pagalbos 

teikimas. 

Uţsiėmimų 

skaičius – 1 

Mokinių skaičius 

– 10 

13 Sveika mityba ir 

nutukimo 

prevencija 

Ar paţysti vaisius ir 

darţoves? 

1, 2 klasių 

mokiniai. 

2016.  

03 mėn. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Rima Leonauskienė Ugdyti taisyklingos 

mitybos principus 

Uţsiėmimų 

skaičius - 2 

Mokinių skaičius 

–  16 

14 Sveika mityba ir 

nutukimo 

prevencija 

Maistas - augimo ir 

energijos šaltinis. 

3, 4 klasių  

Mokiniai. 

 

2016.  

03 mėn. 

Pradinių klasių 

mokytojos. 

Rima Leonauskienė Ugdyti taisyklingos 

mitybos principus. 

Uţsiėmimų 

skaičius - 2 

Mokinių skaičius 

- 20 

15 Sveika mityba ir 

nutukimo 

prevencija 

Ir maistas ir vaistas? Priešmokyklinio 

amţiaus vaikų 

grupė 

2016.  

03 mėn. 

Auklėtojos Rima Leonauskienė Ugdyti taisyklingos 

mitybos principus 

Uţsiėmimų 

skaičius - 1 

Mokinių skaičius 

–8 

16 Lytiškumo 

ugdymas, AIDS 

ir lytiškai 

plintančių ligų 

prevencija 

Mergaičių brendimas 

,,Aš paauglė“ 

7 klasės mergaitės 2016.  

04 mėn. 

Klasės auklėtoja 

(s). 

Rima Leonauskienė Asmens higienos ir 

lytinės sveikatos 

ugdymas 

. 

Uţsiėmimų 

skaičius - 1 

Mokinių skaičius 

-  5 

17 Lytiškumo 

ugdymas, AIDS 

ir lytiškai 

plintančių ligų 

prevencija 

Berniukų brendimas. 

‚Aš paauglys,, 

7 klasės berniukai 2016.  

04mėn. 

Klasės auklėtoja 

(s). 

Rima Leonauskienė Asmens higienos ir 

lytinės sveikatos 

ugdymas 

 

Uţsiėmimų 

skaičius - 1 

Mokinių skaičius 

– 5 

18 Onkologinių ligų 

profilaktika 

Krūties anatomija ir 

funkcijos.  

9 klasių mergaitės. 2016. 

05 mėn. 

Klasės auklėtoja. Rima Leonauskienė Gyvenimo įgūdţių 

ugdymas. 

Onkologinių ligų 

prevencija 

Uţsiėmimo 

skaičius - 1 

Mokinių skaičius 

- 10 

 

 

 

 

 



 

 

 

RENGINIAI  

 

Eil. nr. Poveikio sritis Tema Tikslinė 

grupė 

Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatomi rezultatai Įvertinimo kriterijai 

 

1. Ėduonies 

profilaktika ir 

burnos higiena 

 

Konkursas „Sveiki 

dantys“ 

1 – 4 klasės 

mokiniai 

Spalis-

Lapkritis 

Mokyklos bendruomenė 

ir  

visuomenės sveikatos 

prieţiūros specialistas 

VSB Burnos higienos 

įgūdţių formavimas 

Renginių skaičius-1 

Dalyvių skaičius-2 

 

STENDAI, LANKSTINUKAI, REKOMENDACINIAI BUKLETAI 

 

Eil. Nr. Poveikio sritis Tema Tikslinė 

grupė 

Laikas 

(mėnuo) 

Partneria

i 

Vykdytojas Numatomi rezultatai  Įvertinimo 

kriterijai 

 

1. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir 

lytiškai plintančių ligų prevencija 

Uţkrečiamųjų ligų profilaktika, 

asmens higiena 

Rūkymo, alkoholio ir narkotikų 

vartojimo prevencija 

 

Pasaulinė AIDS diena 

Tarptautinė 

nerūkymo diena 

Gripas  

Mokyklos 

bendruomen

ė 

Per mokslo 

metu 

Mokiniai Rima 

Leonauskienė 

Įgys daugiau ţinių 

sveikatos klausimais. 

Pavadinimų 

skaičius-3 

Tirašas - 3 

 

KONSULTACIJOS IR PRANEŠIMAI 

 

Eil. Nr. Poveikio sritis Tema Tikslinė grupė Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatomi rezultatai Įvertinimo kriterijai 

 

1. Sveikatos sauga ir 

stiprinimas, 

bendrieji sveikos 

gyvensenos ir ligų 

prevencijos 

klausimai 

 

Su mokinio, pradėjusio 

naujai lankyti ugdymo 

įstaigą, tėvais/globėjais 

aptarti mokinio sveikatos 

stiprinimo ir saugos 

poreikį. 

 

 

1 klasės mokinių 

Ikimokyklinukų, 

priešmokyklinukų 

tėvai. 

Su kitų vaikų 

tėvais - pagal 

poreikį 

 Rugsėjis ir 

metų eigoje 

Auklėtojai Rima 

Leonauskienė 

Tėvų ţinių sveikatos 

stiprinimo klausimais 

vertinimas 

Konsultacijų skaičius - 

15 

Dalyvių skaičius - 15 

 



 

 

TYRIMAI, APKLAUSOS 

 

Eil. nr. Poveikio sritis Tema Tikslinė grupė  Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatomi rezultatai Įvertinimo 

kriterijai 

 

1. Užkrečiamųjų ligų 

profilaktika, 

asmens higiena 

 

Sergamumo 

duomenų rinkimas 

gripo epidemijos 

metu. 

1-10 klasių mokiniai 

Ikimokyklinio 

ugdymo grupės. 

Epidemijos 

metu 

Socialinė pedagogė, 

klasių auklėtojai, 

pradinių klasių 

mokytojos, darţelio 

auklėtojos. 

Rima 

Leonauskienė 

Stebima mokyklos 

epidemiologinė situacija 

Sergančiųjų 

skaičius 

2. Sveika mityba ir 

nutukimo 

prevencija 

Anketinė apklausa Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo vaikų tėvai 

2016. 11 Auklėtojos Rima 

Leonauskienė 

Tėvų poţiūris į vaiko 

mitybą 

Išdalintų 

anketų skaičius 

- 50 

Gautų anketų 

skaičius - 50 

 

PROJEKTAI 

 

Eil. nr. Poveikio sritis Tema Tikslinė grupė Laikas 

(mėnuo) 

Partneriai Vykdytojas Numatomi rezultatai Įvertinimo kriterijai 

 

1.         

 

 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rima Leonauskienė 
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PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS PLANAS 

1. Ugdymo prioritetai  
         Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti, 

plėtoti vaikų socialinę - kultūrinę patirtį. 

         Ugdyti paţintinius gebėjimus skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti 

stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius.  

           Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, 

klausytis įvairių tekstų, atpasakoti, kurti. 

           Skiepyti meilę knygai ir gimtajai kalbai. 

2. Priešmokyklinio ugdymo(si) tikslas  -   ugdyti aktyvų, smalsų, kūrybišką, bendraujantį, 

pasitikintį savimi, prisitaikyti prie kintančios aplinkos, pasirengusį eiti į mokyklą, vaiką. 

 

3. Veikla 



 

 

 

 

 

Temos 

1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė 4 savaitė 

RUGSĖJIS  Opa – Pa grupėje. Raidė I. 

Skaitmuo 1. 
Koks dienos ritmas; kokie 

draugai; kokios elgesio  taisyklės 

grupėje, salėje, lauke, 

mandagumo ţodţiai ir kt.; koks 

dienos ir savaitės veiklų planas 

 

Rudens dirbtuvėje. Šiltos ir 

šaltos spalvos. Raidė T. 

Skaitmuo 2. 
Šiltų ir šaltų spalvų palyginimas, 

įvardyti nuotaiką. Atlikdamas 

bandymus sumaišys spalvas. 

Sąvokos daugiau, maţiau. 

Gandro lizde. Išskrendantys 

paukščiai. Rudens darbai, 

vorai ir voratinkliai. Raidė 

V, trikampis, skaitmuo 3. 
Sąvokos ţemai-aukštai, 

sunkus-lengvas, palyginti 

daiktų svorį. 

Kodėl dauguma paukščių 

neţiemoja Lietuvoje? 

Po kopūsto lapu. 

Rudeninės darţovės. Raidė 

L. Skaitmuo 4.  Spiralė. 

Sveikas ir nesveikas 

maistas 
Įvardys produktus, kurie 

stiprina sveikatą ir kurie 

kenkia 

Ekskursija po Plikių miestelį. Ekskursija į Palangą. Projekto „Atverk duris į 

mokyklą“ ruošimas su 4 kl 

mokytoja J. Zaksiene. 

Susitikimas su Deilos  

tėvais.  

Pasakų skaitymas su 

ketvirtokais. 

SPALIS Per balas. Balos. Raidė A. 

Skaitmuo 5. Apskritimas. 

Sąvokos plaukia-skęsta. 
Bandymų metu supras, kaip 

susidaro balos. Klausydamas 

muzikos pamėgdţios gamtos 

garus 

Miško takeliu. Medţiai ir  

grybai, miško gyvūnai. Sąvokos 

kairė-dešinė. Raidė K. Skaitmuo 

5, lygu = 
Iš lapų, vaisių atpaţinti bent 2 

medţius iš 3; atpaţins voverę, 

lapę ir gebės apie juos pasakyti 2-

3 faktus. 

Senelio kieme. Naminiai 

gyvuliai. Sudėtis, pliusas, 

skaitmuo 6. Raidė Y. 
Atpaţins skaitmenis nuo 1 iki 

6; remdamasis 

asmeninepatirtimi gebės 1-3 

sakiniais įvardyti, kaip 

priţiūrėti savo daiktu. 

Tarp ţvakelių ir 

ţvaigţdelių. Vėlinių 

papročiai ir tradicijos. 

Sąvokos ilgas-trumpas, 

aukštas-ţemas. Raidės Z, 

Ţ. Skaitmuo 7. 
Ţinos, kaip tinkamai elgtis 

tam tikros vietose ( 

kapinėse); 

Pastebės ir įvardys raidţių 

A, V, Y, Z, Ţ panašusmus 

ir skirtumus, atpaţins jas 

ţodţiuose. 

Grupės svečias. 

 

Išvyka į P. Domšaičio galeriją. 

 

Susitikimas su Eimanto A. 

tėvais.  

Pasakų skaitymas su 

ketvirtokais. 

Rudens šventė „Rudenėlio 

spalvos“. 

LAPKRITIS Prie stalo. Mandagus elgesys 

prie stalo. Raidė H. Skaitmuo 8.  

Sąvoka  pusė. 
Gebės skirti mandagų, pagarbų 

elgesį prie stalo nuo netinkamo; 

pateiks 1-2 gero elgesio 

pavyzdţius. 

Svečiuose pas mašinas. Saugus 

elgesys gatvėje. Spec. tarnybų 

mašinos. Atimtis, minusas. 

Raidė F. Skaičius 9.  
Ţinos, kaip saugiai eltis gatvėje, 

gebės pasakyti ir parodyti, kaip 

pereiti gatvę. 

1-2 sakiniais gebės pasakyti, kada 

skambinti pagalbos telefonais 

Statybose. Medţiagų 

savybės. Kvadratas. Sąvokos 

uţ-prieš. Raidė N. Skaičius 

10. 
Gebės atpaţinti kvadratą iš 

kitų figūrų, atlikdamas 

praktines uţduotis, supras 

sąvokas „uţ“, „prieš“, gebės 

nusakyti daiktų padėtį 

erdvėje. 

Į pasaką. Saugus elgesys 

su nepaţįstamaisiais, 

ţaidimo taisyklės. Sąvokos 

ant-po, dvigubinimas. 

Raidė E. 
Gebės įvertinti pasakos  

veikėjų elgesį, pasakys, 

kuris veikėjas gerai ar 

blogai elgiasi, 1-2 sakiniais 

pagrįsti savo nuomonę; 

remdamasis išklausytomis 

pasakomis gebės pasakyti 



kaip bendrauti su 

nepaţįstamaisiais. 

Tėvų susirinkimas Ekskursiją į gaisrinę ir mašinų 

remonto dirbtuves. 

Grupės svečias.  

Pasakų skaitymas su 

ketvirtokais.  

Susitikimas su Emilijos 

tėvais. 

 

GRUODIS Per sniegą. Pėdsakai. Raidė Ė. 

Skaitmuo 0. Sąvokos – didelis – 

maţas – vidutinis. 

Daiktų palyginimas pagal dydį; 

Stebės kaip keičiasi būsena, 

keičiantis temperatūrai, įvardins 

tam tikrais ţodţiais. 

Prie arbatos puodelio. Liga ir 

sveikata. Vaistaţolės. Daiktų 

grupavimas. Raidė M. 
Susipaţins su vaistaţolėmis, 

atpaţins bent 3 vaistaţoles, ţinos 

ką ji gydo. 

Prie eglutės. Kalėdų 

tradicijos ir papročiai. 

Pasiruošimas Kalėdų 

šventei. 
Įvardyti keletą Kalėdų 

papročių, 2-3 sakiniais 

papasakoti, kaip Kalėdas 

švenčia savo šeimoje. 

Ţiemos atostogos. Knyga, 

jos dalys. Kaip atsiranda 

knyga? Raidė G. 

numeracija, kelintiniai 

skaičiai. 
2-3 sakiniais papasakos 

apie mėgstamą knygą.  

2-3 sakiniais gebės 

įvardinti, kaip elgtis su 

knygomis. 

 

 

Adventinis rytas.  Susitikimas su Eimanto P. tėvais. 

Pasakų skaitymas su ketvirtokais. 

Svečiuose pas nykštukus. Grupės svečias. 

 

SAUSIS Ant kilimo. Elgesys prekybos 

centre. Raidė D. Sąvokos 

aukštyn-ţemyn. 

Bandys skaityti; iš ţinomų 

raidţių  sudės atvirą skiemenį, 

skiemenis jungs į dviskiemenį 

ţodį. 

Po ledu. Ţiemos pramogos. 

 Raidė P. Sąvoka daugiau, kiek 

daugiau. 
Lygindami įvairius daiktus, 

bandys nustatyti jų kiekį.  

Ant kamino. Diena naktis. 

Sąvokos arti-toli. Raidė B 
Lygindami daiktus 

tarpusavyje, gebės nusakyti 

jų erdvinę padėtį; 

 

 

Muziejuje. Muziejus. 

Gyvi, negyvi eksponatai. 

Skaitmenys kaimynai, 

stačiakampis. Raidė R. 
Lankydamiesi muziejuje ir 

ţaisdami ţaidimus, 

mokysis orientuotis 

muziejuose ir tinkamai 

juose elgtis; 

Trumpai apibūdinti 2-3 

jūrinius gyvūnus. 

 

Grupės svečias. Pramogos ţiemą. 

Pasakų skaitymas. 

Svečiuose ketvirtokai.  

Susitikimas su Tomo tėvais. 

Apsilankymas mokyklos 

muziejuje. 

Kelionė į kino teatrą. 

VASARIS Ţiemos rūpesčiai.  

Mokės papasakoti, kokios 

pramogos būna ţiemą. Gebės 

nurodyti slypinčius pavojus.  

Per Lietuvą. Lietuvos vėliava ir 

herbas. Raidė J. Kairė, dešinė. 

Maţiau, kiek maţiau. 
Susipaţins su 2-3 svarbiais 

kultūriniais objektais, 1-2 

sakinais juos apibūdins; 

Klausydami muzikos kūrinių, 

atpaţins 1-2 liaudies 

instrumentus. 

Blynų šventėje. Uţgavėnės. 

Ţiemos pramogos. Sąvoka 

daugiau, kiek daugiau. 
Išmoks 1-2 tradicinius 

Uţgavėnių ratelius; 

Iš buitinių atliekų išmoks 

pasigaminti barškutį. 

Mugėje. Tradiciniai 

lietuvių amatai. Pinigai, 

vienoda vertė, mainai. 

Raidė O. 
Susipaţins su tradiciniais 

lietuvių amatais; 

Ţaisdamas imitacinius 

pirkimo ir pardavimo 

ţaidimus, susipaţins su 

kainomis, gebės jas 

palyginti. 



 

Susitikimas su Konrado tėvais. 

Pasakų skaitymas. 

Svečiuose ketvirtokai.  

Išvyką į P. Domšaičio galeriją. 

Dalyvaujame Uţgavėnių 

šventėje. 

Dalyvaujame mugėje.  

KOVAS Varnėno inkile. Pavasario 

poţymiai. Parlekiantys 

paukščiai, inkilas. Geometrinės 

figūros. Ginčas, jo sprendimo 

būdai. Raidė C. 
Gebės pasiūlyti bent vieną 

konflikto sprendimo būdą; 

Pavaizduos pasirinktą pavasario 

poţymį derindamas 2 technikas ( 

kreideles ir akvarelę) 

Sėklų karalystėje. Sėkla, daigas. 

Lyginimas pagal 2 poţymius. 

Raidė C. 
Atlikę tyrimus, gebės įvardyti 

kokių reikia sąlygų, kad sėkla 

sudygtų ir augalas uţaugtų; 

Lydinami gebės suporuoti 

įvairias sėklas pagal nurodytus 2 

poţymius. 

Knygų pasaulyje Bitė. 

Korys. Skaičių iki 15 seka. 

Šešiakampis. Raidė Ū. 
Susipaţinę su bitėmis, 

imituos bičių dūzgimą; 

Susipaţins su šešiakampiu. 

Šeima. Sąvokos para ( 

rytas, diena, vakaras, 

naktis). 

Aukštas, ţemas.  

įvardys 2-3 sakiniais savo 

šeimos taisykles, įpročius; 

supras, koks jo vaidmuo 

šeimoje. 

Pavasaris Plikiuose. 

Susitikimas su Elzės tėvais. 

Išvyka į kino teatrą. Išvyka į miestelio ir 

mokyklos bibliotekas.  

Pasakų skaitymas su 

ketvirtokais. 

Grupės svečias. 

 

BALANDIS  Velykų tradicijos ir papročiai. 

Margutis.  Sąvokos uţ-prieš, į 

kairę – į dešinę. Raidė U. 
Pagal pavyzdį numargins 2 

margučius ( popierinį ir tikrą) 

Atlikdamas estafečių uţduotis, 

stengsis bėgti keisdamas kryptį. 

Tarp ţiedų. Pojūčiai. Oras. 

Vanduo. Vaivorykštė. Raidė S. 
Tyrinės, eksperimentuos su 

įvairiomis medţiagomis ( oru, 

vandeniu), pasitelkdamas 

pojūčius mokės daryti išvadas; 

Atpaţins vardijamuose ţodţiuose 

garsą „s“. 

Į pagalbą gamtai. 

Gamtosauga. Šiukšlių 

rūšiavimas. Skaičių eilė iki 

20. Raidė Š. 
Susipaţins su atliekų 

rūšiavimo tvarka; stengsis 

rūšiuoti tinkamai; 

Stebėdamas ir imituodamas 

suaugusių elgesį, rūpinsis 

aplinkos tvarka ir švara; 

Suvoks kodėl reikia tausoti 

gamtą, mokės tai paaiškinti 1-

2 sakiniais. 

Per mokslo kalnus.  

Tekstas, sakinys, ţodis. 
Domėsis įvairiomis 

profesijomis. Bandys 

įvardinti, kuom norėtų būti 

uţaugęs.  

 

 

Išvyka į P. Domšaičio galeriją.  Grupės svečias. 

Tėvų susirinkimas. Pokalbis su 

Karolinos tėvais. 

Pavasarinė talka 

 

Dalyvaujame 4 klasės 

pamokoje.  

GEGUŢĖ Dovanų dirbtuvėje. Šventės ir 

valgymo papročiai. 

Kokios tradicinės šventės ir kaip 

jos švenčiamos;  koks turėtų būti 

elgesys prie stalo  kasdien ir per 

šventes; šeimų tradicijos . 

Ţaidimų aikštelėje. Ţaidimų 

rūšys ir taisyklės. Pasakojimas 

pagal paveikslėlių seriją. Taškų 

skaičiavimas, lyginimas. 

Rezultatas. 
Ţaisdamas stalo ţaidimus, gebės 

suskaičiuoti taškus; 

Ţaisdamas įvairių tipų ţaidimus, 

stengsis laikytis taisyklių.  

Draugų būryje. Draugas, 

draugystė. Saugus eismas, 

kelio ţenklai. Erdvinės 

figūros. Kubas. 
Remdamasis savo patirtimi, 

gebės pateikti 1-2 tinkamo ir 

netinkamo elgesio 

pavyzdţius; gebės juos 2-

3sakiniais pakomentuoti. 

Į vasarą ir į mokyklą. 

Būsimo pirmoko taisyklės 

ir pareigos.  

Mamos diena Grupės svečias.  

Pasakų skaitymas.  

Baigiamoji ekskursija Paskutinio skambučio 

šventė 



 

 

  



5-6 metų vaikų grupė 

 

 

UGDYMO PRIORITETAI 

   1. Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti, plėtoti vaikų socialinę-kultūrinę patirtį bendraujant su 

dvikalbėse šeimose augančiais vaikais.  

   2. Ugdyti paţintinius gebėjimus skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius.  

   3. Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, klausytis įvairių tekstų, atpasakoti, kurti. 

 

UGDYTINOS KOMPETENCIJOS 

 
1. Socialinė kompetencija – gyventi ir būti greta, kartu. 
2. Pažinimo kompetencija – tyrinėti ir atrasti programą.  
3. Sveikatos saugojimo kompetencija – sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti. 
4. Komunikavimo kompetencija – mėgdžioti, klausytis, kalbėti, bendrauti su kitais ir išreikšti save. 
5. Meninė kompetencija – įsivaizduoti, pajusti, kurti, grožėtis. 

  



 PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 
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Susipaţinkime. Einame į darţelį. 

Paţintis su naujai atvykusiais į grupę vaikais, grupės aplinka, priemonėmis.  

Pokalbis apie tai, kas padeda susidraugauti: mandagūs ţodeliai, pasidalijimas ţaislais, kvietimas ţaisti, bendri pomėgiai. 

Rudens spalvos. Kiškio darţas. 

Augmenijos (ţolės, krūmų, medţių) pokyčių stebėjimas, lapų spalvos, savybių, naudos tyrinėjimai  darţelio teritorijoje, prie namų. Stebėjimų, 

tyrinėjimų aptarimas. Gamtinės medţiagos rinkimas.   

Eksperimentai su spalvomis naudojant akvarelę, kreideles, pieštukus, gamtinę medţiagą. 

Mano šeima, namai. Rudens šventė. 

Pokalbiai, pasakojimai apie savo šeimas, jų narius, pomėgius. Savo šeimos pristatymas aptariant jos, sudėtį, šeimos narių vardus, laisvalaikį, 

mėgstamus vaikų ţaidimus (lietuvių ţaidimas „Graţi mūsų šeimynėlė“). 
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Ekskursija Po Plikius. Miškas rudenį. 
Pasirengimas ekskursijai: apranga, elgesys išėjus. Augalų panašumai ir skirtumai: medţio aukštis, storis, ţievės, lapų įvairovė. 

Įspūdţiai, pasakojimai, knygelių kūrimas, vaidmeninis ţaidimas „Parke“,  piešiniai. 

 

MANO JUSLĖS. NUTIKIMAS MIŠKE. 

Įvairių daiktų ir reiškinių tyrinėjimai visais pojūčiais: skirtingų maisto produktų, grupėje esančių daiktų  lyginimas apţiūrint, liečiant, uostant, 

ragaujant, klausant; aplinkos reiškinių atpaţinimas pagal garsą, vaizdą (beldimas, lėti, greiti  ţingsniai, lietus, vėjas).   

 

Rudens gėrybės. Naminiai gyvūnai. 

Pokalbiai apie rudenį atliekamus darbus, naudojamus įrankius lauke, darţe, namuose.  

Skirtingų darţovių, vaisių, uogų  atpaţinimas, palyginimas, grupavimas pagal tam tikrus poţymius; jų panaudojimas (maistui, papuošalams 

gaminti).    

 

Rudens šventė (dalyvauja vaikai ir jų šeimos nariai). 
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Orų išdaigos. Aš ir mano šalis. 

Orų pokyčių stebėjimas, prognozavimas (anksčiau ir dabar), aptarimas. Tinkamos aprangos pasirinkimas pagal esamus orus (pokalbiai, 

ţaidimai, pasivaikščiojimai skirtingu oru). Sakmės „Saulė, Mėnulis, Ţvaigţdės“ inscenizacija. 

  

Mano knygelės. Varţybos. 

Pokalbiai apie knygas, jų kūrimą, iliustravimą, įsigijimą ir saugojimą  Skirtingų knygų (enciklopedijų, pasakų, eilėraščių knygų, įvairiomis 

kalbomis parašytų knygų)  vartymas, „skaitymas“, palyginimas. Grupės knygos kūrimas. 

 

Dienos, mėnesiai, metai. Mename mįsles. 

Metų laikų, jų pavadinimų, poţymių prisiminimas; metų laikų, mėnesių, savaitės dienų skaičiavimas; ţaidimas „Dvylika mėnesių“. 
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Laukiame Kalėdų. Miela viešnia – baltoji ţiema. 

Advento papročių aptarimas: ţmonių darbai, orų spėjimai (pagal kritulius, vėjo stiprumą, debesuotumą), mįslės, patarlės, prieţodţiai, sakmės, 

ţaidimai, rateliai („Tyliai graţiai“, „Aguonėlė“, „Šiaudų batai“). Advento kalendoriaus gaminimas.  

H. K. Anderseno pasaka „Mergaitė su degtukais 

Adventinis rytelis. 

Puošiame eglutę. Svečiuose pas nykštukus. 

Eglutės puošimo tradicijų aptarimas (pokalbis, vaikų mintys). Kalėdinės eglutės papuošalų gaminimas panaudojant popierių, antrines ţaliavas 

(girliandų vėrimas, snaigių karpymas, klijavimas, lankstymas iš popieriaus, kelių detalių jungimas).  

Kalėdų senelio nuotykiai. 

Kalėdinė vakaronė (dalyvauja vaikai ir jų šeimos nariai). 
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Draugaukime. Ţiemos dţiaugsmai. 
Pokalbiai, pasakojimai apie draugus, draugystę, ţaidimai („Dovanoju šypsenėlę“; „Trečias bėga“). 

Kūrybinis darbas „Draugystės traukinys“ (traukinio vagono ornamentavimas, vagonų jungimas, skaičiavimas, skaitmenų ant vagonų 

vaizdavimas). 

 

Sukasi metų ratas. Apie didelius ir maţus darbus. 
Metų kalendoriaus gaminimas, pokalbiai apie svarbiausias metų šventes. 

 

Projektas „Ţiemos pasaka“. Kiekvienam savo namai. 
Pasakų klausymas (K. Kubilinsko „Ledinukas“ ; „Jaučio trobelė“), atpasakojimas, inscenizacijų kūrimas, pasakų veikėjų vaizdavimas.  

 Ţaidimai lauke, vaţinėjimas rogutėmis, čiuoţinėjimas nuo kalno, sniego senio lipdymas. 

S
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Maţieji mūsų draugai. Pasakojimas apie ugnį. 

Artimiausioje aplinkoje ţiemojančių paukščių (zylių, ţvirblių, sniegenų) stebėjimas, globojimas; pasakojimas  „Maţoji zylutė“ , ţaidimas 

„Skrido ţvirblis“. Lesyklėlių gaminimas iš popierinių pakelių.  

 

Maţieji atradimai. Kaip greičiau uţaugti. 

Eksperimentavimas su sniegu (varveklių stebėjimas, snaigių formų įvairovė, sniego, ledo atsiradimo ir išnykimo  prieţastys, pėdsakų ant sniego, 

ledo  tyrinėjimas, lyginimas, atpaţinimas). 

Mano Lietuva. Pokalbis ţaidimų kambaryje. 

Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimas  

Kaukės  

Įvairių kaukių gamyba, technikos (papje mase) panaudojant klijus ir laikraščius išbandymas. 

Uţgavėnės 

Ţiemos išvarymo šventė 
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Ką aš ţinau apie miško ţvėrelius. 

Miško ţvėrelių (kiškio, lapės, vilko, meškos) išvaizdos, elgsenos  aptarimas; stalo ţaidimai, ţaidimai „Atvaţiavo meška“, „Šoko kiškis“ ;  pasaka 

„Kaip strazdas eglę kirto“. Gyvūnų atpaţinimas ir vaizdavimas pagal ţodinį apibūdinimą, muziką. 

Mano Tėvynė 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas. 

Paukščiai sugrįţta. Kodėl lyja lietus? Kas upelyje gyvena? 
Pavasarį grįţtančių paukščių (vieversio, kielės, pempės, gandro) stebėjimas, enciklopedijoje albumuose, paveikslėliuose, aptarimas. Paukščio 

vaizdavimas raiškos priemonėmis (kūno judesiais, balsų pamėgdţiojimais) ir dailės priemonėmis (piešimas, koliaţas, aplikavimas). 

Augalai. Pavasario pasakojimai. 
Pokalbis apie augalus, jų augimo sąlygas (drėgmė, ţemė, šviesa), prieţiūrą. Pupelių daiginimas, svogūno laiškų auginimas, augalų augimo fazių 

stebėjimas, aptarimas. 

Kaziuko mugė  

K
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Pavasarį ţydintys augalai. Pavasario dţiaugsmai. 

Pavasarį ţydinčių augalų  stebėjimas, augalo pagrindinių dalių išskyrimas, aptarimas; ţaidimas-ratelis „Ţydi bičių roţės sodely“.  

Aš jaučiu pavasarį. Čiulba ulba maţi paukšteliai. 

Velykų papročiai 
Pokalbis apie Velykų papročius (šventimą, velykinius valgius, margučių ridenimą, dauţavimą); ţaidimas „Velykinis pasisveikinimas“. 

Velykos. Mano margučiai 

Tautinės ornamentikos panaudojimas marginant kiaušinius, spalvų reikšmės ornamentuose 
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Būsiu sveikas. Mano mamytė. 

Pokalbis apie savo kūną ir jo galias, aktyvi veikla su įvairiomis priemonėmis (kamuoliais, lankais, estafetės lazdelėmis, kt).; judrieji ţaidimai 

(„Paukštelio namelis“, „Katinas ir pelė“). 

Sveikinimas mamai 

Sveikinimo mamai gaminimas panaudojant gamtinę medţiagą , kirpimo, lenkimo įgūdţių tobulinimas. 

Mamos diena. 

Ţydi visas pasaulis.  

Fotoreportaţas. Garsų pasaulis. 
Įvairių renginių stebėjimų, rengtų diagramų, kurtų inscenizacijų nuotraukų atranka, klijavimas ant didelių lapų, į albumą ir pristatymas.  

Sporto šventė  

Įvairios rungtys: kamuolio metimas į krepšį, į taikinį, į tolį; šuoliukai, estafetės.  

G
eg

u
ţė

 

 

Mano vaivorykštė 

Smulkiosios motorikos, orientacijos erdvėje, piešimo kreidelėmis vaizduojant visas vaivorykštės spalvas  ant skirtingo paviršiaus įgūdţių 

lavinimas. 

 

Smėlio pilys 

Statinių iš smėlio statymas, eksperimentai su smėliu ir vandeniu, ţaidimai lauko aikštelėje. 

  

Laukiu vasarėlės 

Pokalbis apie atostogas, vaikų vasaros lūkesčių aptarimas. 

 

VAIKŲ GYNIMO DIENA.  

Piešiniai ant asfalto, muilo burbulų pūtimas, vėjo malūnėlių, aitvarų gaminimas ir leidimas.  

 

Tėvo diena  
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Planuojamos šventės 

 
1. Rugsėjo 1-osios šventė. 
2. Aš lietučio draugas. 
3. Rudenėlio spalvos. 
4. Uždekime mirusiems žvakelę. 
5. Svečiuose pas nykštukus. 
6. Širdelių diena. 
7. Velykų bobutės šventė. 
8. Aš labia myliu savo mamą 
9. Sporto šventė. 
10. Mano tėtis pats geriausias. 

 

 



 

Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja Aiva Raišuotienė 
Klaipėdos r. Plikių I. Labutytės 

pagrindinės mokyklos 

2016–2017 m. m. veiklos plano 

18 priedas 

 

Ikimokyklinio ugdymo I grupės planas 

 

2-3 metų vaikų grupė 

 

1. Tikslas – plėtojant vaikų komunikavimo, pažinimo ir sveikatos saugojimo gebėjimus, tenkinti jų 

prigimtinius poreikius: norą pažinti, veikti, bendrauti, kurti įgyjant naujos patirties. 

 

2. Uždaviniai:  

 Aktyviai dalyvauti bendrose veiklose draugiškai bendraujant, bendradarbiaujant. 

 Plėtoti savęs pažinimo gebėjimus, juos pritaikyti kasdienėse situacijose. 

 Plėtoti gebėjimą išgirsti, klausyti, kalbėti. 

 Tyrinėjant aplinkos reiškinius, atrasti naujus pažinimo būdus. 
 

 

 

3. Veikla 

 

 

 

Mėnuo Temos 

1sav. 2sav. 3sav. 4sav. 



Rugsėjis Susipažinkime. 

  (koks dienos ritmas; 

kokie draugai; kokios 

elgesio  taisyklės 

(grupėje, lauke ir kt.); 

koks dienos ir savaitės 

veiklų planas ...) 

Aš matau, uodžiu, liečiu, 
ragauju. 

 ( susipaţystu su  

darţelio aplinka; 

darbuotojais; darţelio 

patalpų dydţiu;  

maistu...)   

Aš darţelyje 
(kokie darţelio 

garsai; kuo ţalingas 

triukšmas (įvairių 

garsų  spėjimas 

klausymas...)  

Aš saugus, kai ţinau (kokia 

gamta rudenį, kas ir kaip 

keičiasi (orų ţymėjimas 

simboliais) 

  Tėvų susirinkimas 
2016.10.23d. 

Projektas ,,Rudenėjančiu 
taku’’. 
(2016.09.19-2016.11.30) 

Spalis Sodo ir daržo gėrybės. 

(ką reiškia ekologija, 

ekologiški produktai, 

kaip jie auginami 

(darţas – darţovės;  

sodas – vaisiai ) 

 

Miško gyventojai. 

(susipaţįstame su lapais 

ir jų spalvomis, miško 

gyventojais...) 

Ką slepia miškas? 

 (kalbame apie 

grybus, piešiame, 

lipdome, 

domimėsmišku ir jo 

aplinka... ) 

 

Atėjo rudenėlis. 

(pasivaikščiojimas gamtoje)  

 

    

Lapkritis Rimtis gamtoje ir širdyje. 

(kalbama apie 

susikaupimą, gyvųjų 

svarbą, deginamos 

ţvakutės esmę) 

Aš šeimos apsuptyje 

(kas yra mama, tėtis, 

brolis, sesė, močiutė, 

senelis, draugas... Kuo 

jie svarbūs?) 

 

Spalvos aplink 

mane  

( kalbame apie 

pasikeitusią gamtą, 

jai budingas 

spalvas... apie mūsų 

pačių mėgstamą 

spalvą...) 

Gamta ( išvyka į gamtą)  

(pasivaikščiojimas gamtoje) 

susitinkant miško ţverelius, 

dainuojamos dainelės) 

 

   Projekto ,,Rudenėjančiu 
taku’’užbaigimas (2016.09.19-
2016.11.30) 

Gruodis Sveika, balta žiemuže. 

(kokie gamtos pokyčiai 

ţiemą; kaip  ţymimi 

orų pokyčiai 

simboliais; kokie metų 

laikai, jiems būdingi 

poţymiai; kuo 

matuojamas laikas;  

koks laisvalaikis ţiemą 

...) 

 Žiemužės rūpestėliai. 

 (lyginame medţius 

rudenį ir ţiemą. 

Kalbame apie eglutę ir 

jos svarbą) 

Kalėdų belaukiant. 

(puošiama eglutę, 

gaminami ţaislai...) 

Rašykime laiškus. 

(Rašomas laiškas kalėdų 

seneliui...) puošiama eglutė, 

gaminami ţaislai)  

  Akcija „Papuoškime 
medelį.“ 

Kalėdinė šventė vaikams ir 
tėvams. ,,Sniego karalystėje’’. 
 

Sausis Svečiuose - pasaka. 

 (pasakos apie lobius, 

darome aplikacijas, 

Pėdsakai sniege. 

 (kokių formų statinius 

daţniausiai matome 

Man viskas įdomu 

 (kokia ţmogaus 

sukurta aplinka; ką 

Senių besmegenių šalyje. 

 (kokią skulptūrą norėtum 

pasidaryti (fantastinės 



ţaidţiame ţaidimus, 

ieškome lobio...) 

 

Ţmonių profesijos   
(kokios ţmonių  

profesijos; kuo jos 

ypatingos; kodėl tiek 

daug skirtingų 

profesijų; kas ir ką 

dirba . 

grupėje, kieme, gatvėje;  

kas į ką panašu, ar 

pastebime pėdsakus, 

kokie jie ir iš kur 

atsiranda? ...) 

 

vadiname gamtos 

paminklais...) 

 

skulptūros gamyba iš 

popieriaus, plastilino, molio,  

kaladėlių, lego; lauke – iš 

sniego...) 

 

 

    

Vasaris Branginkime žodį ir 
kalbą. 

 (kur mes gyvename, 

kokie ţmonės mus 

supa, kokia aplinka, 

kokia kalba mes 

kalbame?, kaip 

rašome?…) 

Mano gimtinė - Lietuva. 

 

Tapau trispalvę. 

(kalbame apie 

Lietuvą. Giedame 

Lietuvos himną. 

Piešiame vėliavą...) 

 

Žiema, žiema bėk iš kiemo. 

(kalbame apie uţgavienes, 

kalbame apie uţgavienių 

patiekalus, ragaujame 

patiekalus, kuriame 

kaukes...) 

 Vasario 16d. renginys ,,Tas 
šventas žodis – Lietuva’’. 
 

 Užgavienių šventė 

Kovas Čir vir vir pavasaris. 

 (kaip stebimi orai, 

saulės pokyčiai, vėjo 

kryptys, kritulių gausa 

(orų kalendoriaus 

ţymėjimas; vėjo 

gaudyklių, vėjarodţių 

gaminimas) ...) 

puošiama aplinka ...) 

Mus supanti aplinka. 

 (stebime 

parskrendančius 

paukščius, 

besikeičiančią gamtą...) 

 

Sėjau ţirnį, sėjau 

pupą.  
(kaip  daiginamos 

sėklos, kaip auga 

skirtingi augalai; 

kaip brandinamos  

sėklos; kaip 

priţiūrimi 

kambariniai 

augalai;  kaip  

augalais) 

 

Gurgu gurgu į Kaziuko turgų. 

 (gaminame rankdarbius, 

kepame skanėstus, rengiame 

mainų mugę..) 

 

    

Balandis Svečiuose pas Velykų 

zuikutį   
( ridename margučius, 
Velykų papročiai, 
tradicijos...) 

Paukščiai sugrįžo. 
(stebime parskrendančius 
paukščius, susipažįstame 
su GANDRAIS…) 

Žemės diena. 
( susipažystame su 
žemės sandarac, 
gaminame dangaus 
planetas, piešiame 
lauke kreidelėmis) 

Mano spalvos. 
 (atėjus į mokyklą būtina 
dėvėti tai dienai sutartos 
spalvos drabužius. Patariamos 
spalvos, kur jų galima rasti 
aplinkmus…) 

 Šventė ,,Paukščiai 
sugrįžta.’’ 

 

  



 

Auklėtojos:  Arnė Šapalienė 

                     Irena Šakinienė 

 

 

 

Klaipėdos r. Plikių I. Labutytės 

pagrindinės mokyklos 

2016–2017 m. m. veiklos plano 

19 priedas 

 

Gegužė Mano mamytė. 
(gaminame dovanėles, 
dainuojame…) 

 

Žydi sodai mano Lietuvoj. 
( kokie medžiai žydi, kodėl 
žydi, gaminame pavasario 
medelius…) 
 

Tarp žiedų. 

 (kokios gėlės 

pavasarį ţydi, kaip 

kvepia?...)  

Mano tėvelis. 

(tėveio diena ir dovanos 

jam...)  

 

 

Mamyčių dienos 
renginys. ,, Ačiū mama, 
kad esi šalia’’ 

   

Birželis   

Sporto šventė šeimai 

Gyvenk sveikai - judėk 
smagiai. 
(laisva veikla…) 

 

Gyvenk sveikai - 
judėk smagiai. 
(laisva veikla…) 

 

Išleistuvių šventė vaikams 

Sporto šventė šeimai 
,,Gyvenk sveikai - judėk 
smagiai.’’ 
 

  Išleistuvių šventė ,,Mano batai 
auga kartu su manimi.’’ 

 

Refleksija Metų tikslas patenkinti vaikų prigimtinus poreikius: norą paţinti, veikti, bendrauti, kurti įgyjant naujos 

patirties.  

    Tikimasi, kad vaikams patiks siūlomos veiklos, kuriose jie tyrinės aplinkos garsus ir aplinką, kurioje 

gyvena. Kurdami svajones, istorijas, fantazuodami, vaikai bus skatinami labiau pasitikėti savo jėgomis, 

sklandţiau reikšti mintis. Ypač lengvai tai seksis daryti persikūnijus į įvairius  ugdytinių mėgstamus 

personaţus, pasakų, filmukų herojus.  

        Atliekant konkrečias uţduotis, vaikai galės realizuoti save ir pajus naujus potyrius     

(pasitikėjimą savimi, pasitenkinimą, laimę...). 

Vartant knygeles ir skaitant pasakas mokysimės sukoncentruoti dėmesį į atliekamą veiklą. 
 



IKIMOKYKLINIO UGDYMO II GRUPĖS VEIKLOS PLANAS  

 

3-4 metų vaikų grupė 

 

 

UGDYMO PRIORITETAI 

 

   1. Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti, plėtoti 

vaikų socialinę-kultūrinę patirtį.  

   2. Ugdyti pažintinius gebėjimus skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint 

pasirinktus daiktus ir reiškinius.  

   3. Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, išsakyti nuomonę, klausytis įvairių 

tekstų, atpasakoti, kurti. 

 

 

UGDYTINOS KOMPETENCIJOS 

 

6. Socialinė kompetencija – gyventi ir būti greta, kartu. 
7. Pažinimo kompetencija – tyrinėti ir atrasti programą.  
8. Sveikatos saugojimo kompetencija – sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti. 
9. Komunikavimo kompetencija – mėgdžioti, klausytis, kalbėti, bendrauti su kitais ir išišreikšti save. 
10. Meninė kompetencija – įsivaizduoti, pajusti, kurti, grožėtis. 
  



PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 

   
M
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Susipažinkime. Einame į darželį. 

Pažintis su naujai atvykusiais į grupę vaikais, grupės aplinka, priemonėmis.  

Pokalbis apie tai, kas padeda susidraugauti: mandagūs žodeliai, pasidalijimas žaislais, kvietimas žaisti, 

bendri pomėgiai. 

Rudens spalvos.  

Augmenijos (žolės, krūmų, medžių) pokyčių stebėjimas, lapų spalvos, savybių, naudos tyrinėjimai  

darželio teritorijoje, prie namų. Stebėjimų, tyrinėjimų aptarimas. Gamtinės medžiagos rinkimas.   

Eksperimentai su spalvomis naudojant akvarelę, kreideles, pieštukus, gamtinę medžiagą. 

Mano šeima, namai.  

Pokalbiai, pasakojimai apie savo šeimas, jų narius, pomėgius. Savo šeimos pristatymas aptariant jos, 

sudėtį, šeimos narių vardus, laisvalaikį, mėgstamus vaikų žaidimus (lietuvių žaidimas „Graži mūsų 

šeimynėlė“). 

Kiškio daržas. 

Pokalbis , kas auga darže? Kas auga sode? Daržo gėrybių įvairovė. Lankymasis darže, parsinešant jas į 

grupę, ragauti jas žalias. Pažintis kuo naudingos daržovės mūsų organizmui. Daržovių spalvų įvairovė. 

Daržovių parodėlė grupėje, padedant tėveliams. 

R
u

gs
ėj

is
 



  

Ekskursija Po Plikius. Miškas rudenį. 

Pasirengimas ekskursijai: apranga, elgesys išėjus. Augalų panašumai ir skirtumai: medžio aukštis, 

storis, žievės, lapų įvairovė. 

Įspūdžiai, pasakojimai, knygelių kūrimas, vaidmeninis žaidimas „Parke“,  piešiniai. 

 

MANO JUSLĖS. NUTIKIMAS MIŠKE. 

Įvairių daiktų ir reiškinių tyrinėjimai visais pojūčiais: skirtingų maisto produktų, grupėje esančių daiktų  

lyginimas apžiūrint, liečiant, uostant, ragaujant, klausant; aplinkos reiškinių atpažinimas pagal garsą, 

vaizdą (beldimas, lėti, greiti  žingsniai, lietus, vėjas).   

 

Rudens gėrybės.  

Pokalbiai apie rudenį atliekamus darbus, naudojamus įrankius lauke, darže, namuose.  

Skirtingų daržovių, vaisių, uogų  atpažinimas, palyginimas, grupavimas pagal tam tikrus požymius; jų 

panaudojimas (maistui, papuošalams gaminti).    

Projektas “ Rudenėlio takeliu” dalyvauja abi ugdymo grupės.  

Naminiai gyvūnai. 

Pokalbis apie naminius gyvūnus, kokie jie yra. Ką norėčiau auginti? Arba ką auginu (savo augintinio 

pristatymas; nuotraujų „Aš ir mano augintinis“ parodėlė. Kokie yra laukiniai gyvūnai, kuo jie skiriasi.  

 

Rudens šventė (dalyvauja vaikai ir jų šeimos nariai). 

 

 

Sp
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Orų išdaigos. Aš ir mano šalis. 

Orų pokyčių stebėjimas, prognozavimas (anksčiau ir dabar), aptarimas. Tinkamos aprangos pasirinkimas 

pagal esamus orus (pokalbiai, žaidimai, pasivaikščiojimai skirtingu oru). Sakmės „Saulė, Mėnulis, 

Žvaigždės“ inscenizacija. 

Mano knygelės. Varžybos. 

Pokalbiai apie knygas, jų kūrimą, iliustravimą, įsigijimą ir saugojimą  Skirtingų knygų (enciklopedijų, 

pasakų, eilėraščių knygų, įvairiomis kalbomis parašytų knygų)  vartymas, „skaitymas“, palyginimas. 

Grupės knygos kūrimas. 

Dienos, mėnesiai, metai. Mename mįsles. 

Metų laikų, jų pavadinimų, požymių prisiminimas; metų laikų, mėnesių, savaitės dienų skaičiavimas; 

žaidimas „Dvylika mėnesių“. 

Aš ir mano šeima. Vėlinės.  

Pokalbis apie šeimą. Kas yra šeima? Kokia yra šeima? Kas sudaro šeimą? Kokie šeimos nariai, jų 

pareigos, šeimos įvykiai, šventės, kultūra, nuotraukos; kaip aš gyvenu ir ko man trūksta mano 

aplinkoje, ką norėčiau keisti? 

La
p

kr
it

is
 



  

Laukiame Kalėdų. Miela viešnia – baltoji ţiema. 

Advento papročių aptarimas: ţmonių darbai, orų spėjimai (pagal kritulius, vėjo stiprumą, 

debesuotumą), mįslės, patarlės, prieţodţiai, sakmės, ţaidimai, rateliai („Tyliai graţiai“, 

„Aguonėlė“, „Šiaudų batai“). Advento kalendoriaus gaminimas.  

H. K. Anderseno pasaka „Mergaitė su degtukais 
Adventinis vakaras (dalyvauja vaikai ir tėvai).  

Puošiame eglutę. Svečiuose pas nykštukus. 

Eglutės puošimo tradicijų aptarimas (pokalbis, vaikų mintys). Kalėdinės eglutės papuošalų gaminimas 

panaudojant popierių, antrines žaliavas (girliandų vėrimas, snaigių karpymas, klijavimas, lankstymas iš 

popieriaus, kelių detalių jungimas).  

Aš ir laikas. Sukasi metų ratas.  

Kada daugiausia vaikų gimtadienių‘ skaičiuojama, kiek laiko praeis, kol vėl ateis gimtadienis; Kalėdos, 

atostogos; ką norėčiau pasveikinti (šventinių sveikinimų artintiesiems draugams kūrimas). 

Kalėdų senelio nuotykiai. 

Kalėdinė vakaronė (dalyvauja vaikai ir jų šeimos nariai). 
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Draugaukime. Žiemos džiaugsmai. 

Pokalbiai, pasakojimai apie draugus, draugystę, žaidimai („Dovanoju šypsenėlę“; „Trečias bėga“). 

Kūrybinis darbas „Draugystės traukinys“ (traukinio vagono ornamentavimas, vagonų jungimas, 

skaičiavimas, skaitmenų ant vagonų vaizdavimas). 

Sukasi metų ratas. Apie didelius ir mažus darbus. 

Metų kalendoriaus gaminimas, pokalbiai apie svarbiausias metų šventes. 

Projektas „Žiemos pasaka“. Kiekvienam savo namai. 

Pasakų klausymas (K. Kubilinsko „Ledinukas“ ; „Jaučio trobelė“), atpasakojimas, inscenizacijų kūrimas, 

pasakų veikėjų vaizdavimas.  

 Žaidimai lauke, važinėjimas rogutėmis, čiuožinėjimas nuo kalno, sniego senio lipdymas. 

Skaičiai aplink mane.  

Ką galima suskaičiuoti aplinkoje; kokiu skaičius dažniausiai matome aplinkoje (mašinų, namų, butų, 

telefonų numeriai; skaičių knygų kūrimas).  

Sa
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Mažieji mūsų draugai. Pasakojimas apie ugnį. 

Artimiausioje aplinkoje žiemojančių paukščių (zylių, žvirblių, sniegenų) stebėjimas, globojimas; 

pasakojimas  „Mažoji zylutė“ , žaidimas „Skrido žvirblis“. Lesyklėlių gaminimas iš popierinių pakelių.  

Mažieji atradimai. Kaip greičiau užaugti. 

Eksperimentavimas su sniegu (varveklių stebėjimas, snaigių formų įvairovė, sniego, ledo atsiradimo ir 

išnykimo  priežastys, pėdsakų ant sniego, ledo  tyrinėjimas, lyginimas, atpažinimas). 

Mano Lietuva. Pokalbis žaidimų kambaryje. 

Lietuvos nepriklausomybės dienos paminėjimas  

 Mano vardas  

(kokia vardo kilmė, reikšmė, tarimas, rašymas, įžymūs žmonės tuo pačiu vardu ...) 

V
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 Kaukės  

Įvairių kaukių gamyba, technikos (papje mase) panaudojant klijus ir laikraščius išbandymas. 

Užgavėnės 

Žiemos išvarymo šventė 

Ką aš žinau apie miško žvėrelius. 

Miško žvėrelių (kiškio, lapės, vilko, meškos) išvaizdos, elgsenos  aptarimas; stalo žaidimai, žaidimai 

„Atvažiavo meška“, „Šoko kiškis“ ;  pasaka „Kaip strazdas eglę kirto“. Gyvūnų atpažinimas ir 

vaizdavimas pagal žodinį apibūdinimą, muziką. 

Mano Tėvynė 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas. 

Paukščiai sugrįžta. Kodėl lyja lietus? Kas upelyje gyvena? 

Pavasarį grįžtančių paukščių (vieversio, kielės, pempės, gandro) stebėjimas, enciklopedijoje albumuose, 

paveikslėliuose, aptarimas. Paukščio vaizdavimas raiškos priemonėmis (kūno judesiais, balsų 

pamėgdžiojimais) ir dailės priemonėmis (piešimas, koliažas, aplikavimas). 

Augalai. Pavasario pasakojimai. 

Pokalbis apie augalus, jų augimo sąlygas (drėgmė, žemė, šviesa), priežiūrą. Pupelių daiginimas, svogūno 

laiškų auginimas, augalų augimo fazių stebėjimas, aptarimas. 

Kaziuko mugė  

K
o
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Pavasarį žydintys augalai. Pavasario džiaugsmai. 

Pavasarį žydinčių augalų  stebėjimas, augalo pagrindinių dalių išskyrimas, aptarimas; žaidimas-ratelis 

„Žydi bičių rožės sodely“.  

Aš jaučiu pavasarį. Čiulba ulba maži paukšteliai. 

Velykų papročiai 

Pokalbis apie Velykų papročius (šventimą, velykinius valgius, margučių ridenimą, daužavimą); žaidimas 

„Velykinis pasisveikinimas“. 

Velykos. Mano margučiai 

Tautinės ornamentikos panaudojimas marginant kiaušinius, spalvų reikšmės ornamentuose (kokie 

Velykų papročiai, tradicijos, kiaušinių marginimas, velykinių darbelių gaminimas iš antrinių žaliavų). 

Mano lysvė  

Ką norėtume auginti grupės lysvėje darželio „šiltnamyje“; kaip sodiname daigus, kaip juos prižiūrime 

(daigų sodinimas, jų stebėjimo kalendoriaus gaminimas). 

B
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Būsiu sveikas. Mano mamytė. 

Pokalbis apie savo kūną ir jo galias, aktyvi veikla su įvairiomis priemonėmis (kamuoliais, lankais, 

estafetės lazdelėmis, kt).; judrieji žaidimai („Paukštelio namelis“, „Katinas ir pelė“). 

Sveikinimas mamai 

Sveikinimo mamai gaminimas panaudojant gamtinę medžiagą , kirpimo, lenkimo įgūdžių tobulinimas. 

Mamos diena. 

Žydi visas pasaulis.  

Fotoreportažas. Garsų pasaulis. 

Įvairių renginių stebėjimų, rengtų diagramų, kurtų inscenizacijų nuotraukų atranka, klijavimas ant 

didelių lapų, į albumą ir pristatymas.  

Sporto šventė  

Įvairios rungtys: kamuolio metimas į krepšį, į taikinį, į tolį; šuoliukai, estafetės.  
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Mano vaivorykštė 

Smulkiosios motorikos, orientacijos erdvėje, piešimo kreidelėmis vaizduojant visas vaivorykštės 

spalvas  ant skirtingo paviršiaus įgūdžių lavinimas. 

 

Smėlio pilys 

Statinių iš smėlio statymas, eksperimentai su smėliu ir vandeniu, žaidimai lauko aikštelėje. 

  

Laukiu vasarėlės 

Pokalbis apie atostogas, vaikų vasaros lūkesčių aptarimas. 

 

VAIKŲ GYNIMO DIENA.  

Piešiniai ant asfalto, muilo burbulų pūtimas, vėjo malūnėlių, aitvarų gaminimas ir leidimas.  

 

Tėvo diena  
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PLANUOJAMOS ŠVENTĖS 

 

1. Rugsėjo 1-osios šventė. 
2. Aš lietučio draugas. 
3. Uždekime mirusiems žvakelę. 
4. Adventinis vakaras 
5. Svečiuose pas nykštukus. 
6. Širdelių diena. 
7. Velykų bobutės šventė. 
8. Pasitinkant gandrus 
9. Aš labiau myliu savo mama. 
10. Sporto šventė. 
11. Mano tėtis pats geriausias. 



 

Grupės auklėtoja Zita Poderienė 

 

 

 


